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» Zacz^l sis Nowy Rok i sytuacja na rynku gier ulegla pewnym zmia-

nom. Nie mozna juz mowic o dziesi^tkach premier nowych tytutow,

nie ma tez takiej szajby zwi^zanej z next-genowymi platformami.

W redakcji gramy glownie w hity z konca zeszlego roku i ostatnie niedobitki, wsrod

ktorych trafiio sis kilka perelek, jak chocby Rainbow Six: Vegas czy F.E.A.R. Dziski

temu, ze chwilowo nic sis nie dzieje, znalezlismy czas i miejsce na podsumowanie

2006 roku. Uczenia byto sporo, bo we wszystkich glosowaniach uczestniczyla cala

redakcja (ponad 20 osob), a przeroznych nominacji wymyslilismy bez liku (polowa

v koncu odpadta, bo nie moglismy dojsc do konsensusu w kwestii wyroznien).

Dziski takiemu zbilansowaniu ostatnich 12 miesiscy przypomnialem sobie o kilku

grach, do ktorych teraz mam chsc powrocic. Pewnie Wy tez cos znajdziecie wsrod

tych wszystkich wyroznien. 2006 zamknisty, zas 2007 jeszcze nie nabral rozpsdu.

Nabierze prawdopodobnie w marcu, wraz z niepotwierdzon^ jeszcze oficjalnie

premier^ PS3 (3 marca?). Zapowiedziano naprawds wiele ciekawych gier i jesli

wydawcy tradycyjnie nie przesun^ polowy z nich (jak pi^tego Residenta), to bsdzie

baaardzo fajny rok.

Pamistacie chaos zwiqzany z PS3? Jeszcze niedawno ta konsola byla towarem

ekstremalnie deficytowym, o ktory ludzie doslownie sis zabijali, tymczasem dzis

zalega na polkach sklepowych w USA. Czssc posiadaczy deklaruje nawet wymians

na Wii, a handlarze, ktorym nie udalo sis pchn^c konsoli z zarobkiem na eBayu,

oddajq sprzst do sklepow. Szok. Sony ogtosilo, ze mimo to sprzedalo juz milion

konsolek (sprzedalo czy lez^ na polkach?). Dla odmiany Xbox 360 zaczyna w Japonii

odnosic pierwsze sukcesy, jesli mozna tak nazwac tygodniow^ sprzedaz na poziomie

20 tysiscy sztuk. To juz cos. Na catym swiecie nabywcow znalazlo ponad 10 min

egzemplarzy tego sprzstu. Niezty wynik, wskazuj^cy na znacznie wiskszy sukces

niz to mialo miejsce w poprzedniej generacji. My zgodnie z obietnicq przyjrzelismy

sis trzem nowym konsolom, a co z tego wyniklo... tego nie da sis podsumowac

w jednym zdaniu - opinii jest tak duzo jak redaktorow. Zapraszam do materialu

"Konsolowy Ring".

Szokiem moze bye dla Was pozegnanie dwoch konsolek, dla ktorych prowadzenie

konsolometru przestalo miec sens. O ile GameCube szykowal sis do zgonu od

dluzszego czasu (Loki od roku nie mial o czym pisac), tak nagta smierc Xboxa moze

wydawac sis zaskakujqca. Z dnia na dzieh lista premier skurezyta sis niemal do

zera. Z supportu zrezygnowali wszyscy, nawet EA i Ubisoft. Ciach i koniec. Przykre.

Jak na ironis, to na Gacka powinno wyjsd jeszcze kilka fajnych gier, ale z tego

powodu nie bsdziemy marnowac co miesiqc pot strony na konsolometr z malo lub

zupelnie nieinteresujqcymi newsami. To byly dwie naprawds wspaniale konsole i

az lezka sis w oku krsci na mysl, ze pewien rozdzial zostal wlasnie zamknisty, czy

tego chcemy, czy nie. PS2 pociqgnie moze nawet do przyszlego Sylwestra, kto

;, ale chyba najwiskszy pozytek bqdq z niej miec fani gier RPG. Podziskujcie

|
Japoriczykom. Lepsze to niz smierd systemu, prawda?

Numer 114 jest w pewnym sensie wyjqtkowy. Jesli jeszcze nie wiecie, o czym piszs,

to pewnie nie mieliscie szczsscia trafic na egzemplarz z bonusowym kr^zkiem

DVD, na ktorym mozna znalezc sporo filmowych zajawek gier na Xboxa 360 (plyta

w formacie DVD-Video odpali sis zarowno na X360, jak i PS2, Xboxie, PC CD czy

odtwarzaczu DVD). Cena numerow z kr^zkiem i bez niego jest identyezna. Tym
samym zapraszam do lektury. Za miesiqc spotykamy sis jak zwykle w okolicach

dwudziestego. [Sciera]
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Kazdy z nas marzy o oryginalnej, innowacyjnej grze w swoim
ulubionym gatunku, zawierajqcej elementy brakujqce we^ wszystkich innych, w jakie do tej pory gralibmy. Ale takze kazdy

z nas bez mrugni?cia okiem kupuje kolejne sequele swoich ulubionych

serii, ktbrymi karmiq nas developerzy i wydawcy. Mimo ze w wi?kszobci

wypadkow dobrze wiemy, czego si? spodziewac, a wspomniane w
pierwszym zdaniu cechy pozoslaja w ich przypadku wciqz naszymi

marzeniami. Z kolei gdy trali si? rodzynek, b?dqcy przebtyskiem geniuszu

zdolnego teamu artystbw, bwiat Graczy wydaje si? go nie dostrzegab

- prawie ignorowab. Czy naprawd? - mimo catkiem innych deklaracji

publicznych - wolimy ..powtbrki z rozrywki” zamiast kreatywnobci?

Gry wideo kroczq tym samym szlakiem, co produkcje filmowe: za nami

.X-Men 3", .Pita 3”, niedtugo ..Terminator 4", kolejny .Indiana Jones’.

Patrzymy na naszq branz? i widzimy FFXIII, PES6, Burnouta5, kolejnq

Fit?, a dziesiqtki innych dlugo by wymieniab. Dlaczego tak si? dzieje?

Co z innowacjq? Czy firmy celowo nas oszukujq, ograniczajqc nasze

mozliwobci wyboru? Powodbw takiego stanu rzeczy jest wiele. Dla

producenta stworzenie sequela jest tahsze, ewentualne problemy przy

produkcji przewidywalne - tak samo jak jego sprzedaz i profity. Wi?kszobc

kontynuacji jedzie na tym samym silniku, z dodatkiem kilku skromnych

pomystow i usprawnieh - adaptacja produkcji do nowych technologii

(lub innych platform), ich wymagab i mozliwobci pozera znacznq cz?bb

budzetu, wi?c po co? Z biznesowego punktu widzenia strumiert wptywbw
z dystrybucji jest do przewidzenia, co w dzisiejszych, niepewnych

czasach niespodzianek rynkowych jest jak najbardziej pozqdanq kwestiq.

Oczywibcie wytykanie palcami tylko drugiej strony bytoby krbtkowzroczne

- jezeli Gracze b?dq kupowab kalki swych ulubionych tytutbw, wciqz bgdq

one dla nas powstawab.

Dlaczego w takim razie je kupujemy? Tu przyczyn takze jest kilka.

Chobby dlatego. ie zwiqzalibmy si? z danq seriq, jej bohaterami - czy to...

ekhm... uczuciowo, czy tez wyjqtkowo odpowiada nam gameplay, sposbb
prowadzenia fabuty, mechanika gry. Czasami po prostu chcemy poznab

dalsze losy opisywanego uniwersum. Metal Gear Solid, Halo, Final

Fantasy - pierwsze z brzegu, kultowe juz przeciez nazwy, obecne zarbwno

CHCIELIBYSCIE WIEDZIEC. JAIQE TYTUtY
ZARZADZANA KONSOLACH NASTIjPNEJ
GENERACJI? JUZ TERAZ MOZNA
PRZEWIDZIEb PRZEWAZAJACA CZ^SC
LINE-UPU. NAWET NA ’INNOWACYJNE1

WII

na wielu platformach, w wielu odmianach, jak i posiadajqce w swym
.drzewie genealogicznym" typowe sequele. Zawsze mogq liczyb na

bardzo obszerne grono odbiorcbw, a mbwiqc przyziemnie - kupcbw.

Czasami jestebmy kuszeni jakimb nowym patentem zapowiadanym
dla kolejnej odstony: nowe mozliwobci rozgrywki, opcje, poszerzony

arsenal, multiplayer itp., itd. To oczywibcie (po cz?sci) sprytny

marketing, na szcz?bcie w wi?kszobci przypadkow znajdujqcy swe
faktycznie odbicie w produkcie kortcowym. Osobnym i ciekawym
przypadkiem sq gry sportowe: najcz?bciej poza uaktualnieniem

statystyk o ostatni sezon danej dyscypliny sportowej, waznych
i kluczowych zmian praktycznie brak (nawet PES zaczyna na to

cierpieb). A jednak kolejne .kopie kopii" znajdujq swych klientbw

- najcz?bciej zapalonych fanbw, sledzqcych losy serii od dawna i

majqcych kolejne odslony na potce.

Od kilku lat analitycy obserwujq powolny spadek sprzedazy sequeli.

Chcialoby si? zakrzyknqb .nareszciel", tyle ze z drugiej strony

popyt na produkcje oryginalne nie jest szczegblnie szokujqcy i nie

zawsze potrafi sprostac oczekiwaniom (pami?tne 400 tys. sztuk

ICO - chob oczywibcie zdarzajq si? docenione wyjqtki). Pozostaje

jeszcze kwestia, na ile naprawd? nowatorskich pozycji mamy
szans? w ciqgu roku? Niektorzy nawolujq do wyrazenia swej

opinii w jedyny masowy i czytelny sposbb: poprzez ignorowanie

kolejnych odtworczych „hitbw". Brak oczekiwanej kasy na kontach

wydawcow/developerbw powinien wyraznie dab im do zrozumienia,

ze pora skobczyc z odcinaniem kuponbw. Warto jednak stanqb przed

lustrem, spojrzec sobie w oczy i zadab pytanie: czy w gt?bi serca

naprawd? tego chcemy? [butcher]

4

Tylko plotki?

599 $ to duzo za PlayStation 3? A co powiecie na

2500 $ - i nie mam na mybli eBaya, a cen? sklepowq?

Pojawily si? spekulacje, ze firma Sony (nie mylic ze

SCE) chce wypuscic nowy model konsoli kodowo
zwany PS3.5, w ktorym jeszcze bardziej uwypuklone

i podrasowane zostanq mozliwobci oraz funkcje

audio-video, czyniqc ze sprz?tu bardziej ekskluzywny

odtwarzacz Blu-ray z mozliwobciq czytania gier, niz na

odwrbt. Zmianom we wn?trzu towarzyszyb ma takze

podobno nowy design zewn?trzny plus 2 wejbcia HDMI
i troch? innej kosmetyki. Odwazne zagranie ze strony

Sony (jebli prawdziwe), biorqc pod uwag? klap?, jakq

poniosla kilka lat temu inna ich wypasiona maszynka
oparta na PS2, a zwana PSX - tyle ze wtedy by! to

jedynie DVD-recorder. Moze teraz magia Blu-ray i

moda na HDTV przysporzy firmie wi?cej klientbw?

Drugie info ma troch? nietypowe zrodto jak na plotk?

- kultowe Famitsu donosi o zaprzestaniu prac nad

Coded Arms: Assault na PS3, ktbre Konami mialo

wrzucib na rynek latem 2007. Przyczyn takiego obrotu

spraw nie podajq. Famitsu jest bibliq skosnookich

Graczy i rzadko plotkuje, pbki co jednak brak

potwierdzenia tego niusa przez inne media, [butch]

Ubi kocha Europ?

Coraz lepsze informacje zaczynajq si? pojawiab

odnobnie supportu PlayStation 3 w gry podczas jej

Iqdowania w Europie - co zresztq bylo do przewidzenia,

gdyz akurat w tej kwestii czas dziala na naszq korzybb.

Ubisoft oficjalnie potwierdzito pi?c swoich produkcji,

ktbre towarzyszyb b?dq marcowej premierze konsoli:

Ghost Recon Advanced Warfighter 2, Splinter

Cell: Double Agent, Rainbow Six: Vegas

(wszystkie spod znaku Toma Clancy'ego)

plus Blazing Angels: Squadrons of WWII oraz

Elder Scrolls IV: Oblivion. Tylko G.R.A.W.2

to catkowicie swieza produkcja dla nowych
konsol - pozostata czwbrka gobcita juz na

X360. Co nie oznacza, ze czekajq nas czyste

porty - przyktadowo SC:DA dostanie obstug?

tilta w Sixaxis (w singlu 1 multi) oraz nowe
mapy i skiny w opcji potyczek sieciowych.

[butch]

The Best of Burnout

Seria Burnout narodzita si? na PlayStation

2 i nie zamierza zawiebb swoich fanbw oraz

posiadaczy Czarnulek - przed Wami Burnout

Dominator! Co ciekawe, developerem nie

jest Criterion, a wewn?trzne studio EA z

Wielkiej Brytanii. Najwidoczniej to ostatnia

okazja do zarobienia na tej licencji przy

udziale najpopularniejszej konsoli bwiata,

a jednoczesnie podsumowanie jej

zywota na tym sprz?cie. Albowiem

nowa odstona (tworzona takze na

PSP) zaprezentowac ma "esencj?

Burnouta", czyli to, co najlepsze

przytrafito si? serii przez lata. Na
razie niewiele szczegbtbw zdradzono,

poza obecnobciq wielu wyzwan w
World Tour oraz informacjq byb moze

dla wielu podstawowq: grywalnobb

ponownie opierab si? b?dzie na

"strachu przed kraksami, ktbry

nap?dzal pierwsze gry” - brak "Traffic

Check" i powrbt do korzeni, czy tylko

gra stbwek (w koricu w kazdej cz?bci

ulegamy kraksom)? Tak czy inaczej

miejmy nadziej?, ze "ojcowie Burnouta"

pobtogostawiq tytut swoim geniuszem

i doglqdajq prac. Premiera w tym roku.

[butch]

» Jaffe daje w palnlk

Grudniowym przebojem filmowego

serwisu YouTube byt filmik z

wywiadem, jaki na jednej z imprez

przeprowadzono z niezle wstawionym

Davidem Jaffe, tworcq kultowego juz

God of War na PS2. Zdradzit w nim

m.in., ze ma o sobie bardzo skromne

mniemanie, okreblajqc si? jako "B-level

designer" oraz przeprasza, ze dat

d**y ze swoim projektem na PSP (o

nazwie kodowej Project HL), ktbry tak

naprawd? skreblono nie z powodu
przenosin na PS3, a z powodu jego

kiepskiej jakobci. Przyznaje otwarcie

(co po paru gt?bszych nie jest

problemem), ze system walki w God
of War nie jest tak dobry jak w Devil

May Cry i zdradza, ze bardzo chciatby

zrobib GoW3 na PS3, a nawet zaczqt

cob juz dtubab w tym temacie - tak na

wypadek, gdyby Sony dato zielone

swiatto. Wywiad przeprowadzala ekipa

GameTrailers i G4TV - na ich zqdanie

zostal on usuni?ty z YouTube. A panu

Dawidowi zyczymy duzo zdrowia i

mocnej wqtroby - tez bybmy kiedyb z

ch?ciq zagrali w God of War 3. [butch]
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Yo! Witam w kolejnym odcinku “Ohayo Nippon". W biezqcym wydaniu

powraca recenzja japortskiej popierduty - tym razem Tap-chan wziql
*
na warsztat gr? Momotarou Denletsu 16. Zapraszam do leklury.

Na stronie http://ryu-movie.com/ pojawil si? kinowy trailer filmu "Ryu ga Gotoku'

na podstawie gry Segi pod tym samym
tytulem (u nas wydanej pod nazwq
Yakuza), a wyrezyserowanego przez

TSkashiego Miike. Koles natrzaskat

jut.. 70 tytuldw - sporo z nich ukazaio

si? tylko na video, z pozostalych warto

wymienic m.in. “Audition”, “Visitor Q",

“Ichi the Killer” czy “One Missed Call”. W rol? Kiryu Kazamy wcielil si? Kazuki

Kitamura, ktdry wspdtpracowal juz z Miike. Trailer pdki co - jak zresztq cala

strona - jest tylko w wersji japortskiej. Nie jest zbyt dtugi, ale daje jako takie

spojrzenie na to, jak b?dzie si? prezentowad calosc. Premiera juz w marcu!

Jedli juz jestesmy przy Ryu ga Gotoku, producent tej serii, Toshihiro Nagoshi

potwierdzil, ze jego team pracuje obecnie nad nowym tytutem na konsole nowej

generacji. Czyzby mowa byta o Ryu ga Gotoku 3?

Pomystowosd ludzka nie zna granic, w czym utwierdzajq

nas Koreahczycy. Co prawda rok 2007 to rok PS3
(przynajmniej Sony tego by chciato), ale nie przeszkadza

tow dalszej promocji PSP i PS2... Tak, PS2 - gdzied tarn

w Korei Potudniowej wybudowano w tym celu wielkie

lodowe igloo wypetnione konsolkami Sony, w ktdrym

mozna sobie bez kr?pacji pograd w peesdwojkowe i

peespekowe tytuly. Skr?powanie powodowaty chyba

tylko grube kurtki...

Zza miedzy: podczas prezentacji nowych produktdw Samsung pokazal

1,8-calowy dysk twardy dla PSP o pojemnodci 60 GB. No cdz, jesli nie Sony, to

inne firmy biorq si? za ulepszanie tej kieszonsolki. Ze strony Sony brak jakich-

kolwiek informacji na temat ewentualnej nowej, ulepszonej wersji PSP - firma nie

wychodzi na razie poza sfer? ankiet przeprowadzanych wdrdd uzytkownikdw.

C Zza miedzy: poludniowokoreartska firma developerska Nexon
nbxom specjalizujqca si?w MMORPG (znana dzi?ki Maple Story na PC)
podpisata umow? z Nintendo dotyczqcq developingu nowego tytutu na Wii.

Poniewaz rdwnolegle trwajq prace nad Maple Story DS (krqzq pogtoski, ze majq

byd to mini-gierki, a nie MMORPG), mozna domniemywad, ze tajemniczy nowy
tytul dla Wii to rdwniez Maple Story.

Pokemon Diamond/Pearl jest najlepiej sprzedajqcq si? grq wszech czasdw na

Nintendo DS - ponad 5 min egzemplarzy (od 28 wrzesnia 2006) zapewni tej

pozycji na jakid czas miejsce na piedestale. Ale czy na dtugo?W noworocznym

wywiadzie szef wszystkich szefdw w Enterbrain, Hirokazu Hamamura,
stwierdzil, ze b?dqcy obecnie w produkcji Dragon Quest IX spokojnie sprzeda

si?w ilodci powyzej 5 miliondw egzemplarzy ze wzgl?du na szalonq wr?cz

popularnoSd NDS-a w Japonii. Troch? to burtczuczne, ale czas pokaze, czy pan

2xH mial racj?.

Juz 29 marca premier? b?dzie miato Kingdom Hearts II Final

Mix+ od Square Enix. Co rdzni t? wersj? od normalnego

Kingdom Hearts II? Czy nie jest to chamski zabieg jak w
przypadku cz?dci pierwszej gry i analogicznego dla niej Final

Mixa?Zaczn?od

Square Enix PS2

f Sanjoul Dorocche Dan Nintendo

8. Oshare Majo Love and Berry DS

Mozna by uznad za zaniedbanie fakt, zew
rubryce poswipconej Japonii i gram nigdy nie

poruszylem tematu gier na komdrki, ktdre sq

jednq z najwazniejszych gat?zi w tym sektorze

juz od kilku lat.

9. Hajimete no Wii pack

Jump Ultimate Stars

Nintendo

Nintendo

Wii

NDS

Jump Ultimate Stars (10)

Bijatyka z 300 postaciami z 40 serii wyst?pujqcych

w tygodniku komiksowym Shonen Jump. Dzi?ki

WiFi Gracze mogq testowac swoje umiejqtnosci

w bezposrednich pojedynkach online.

wersji niemal blizniaczej z japortskim

modelem (nie liczqc rdznic regionalnych

przy filmach DVD i grach z PSX/PS2 oraz

innych pomniejszych badziewi). Sklep

zazqdal 128 tysi?cy jendw, co jest ponad

dwukrotnie wipkszq kwotq niz cena

maszynki japortskiej. Klienci przejawiajq

chyba wi?cej zdrowego rozsqdku niz wtadciciel rzeczonego sklepu,

bo do tej pory nie znalazl si? jelert, ktory by zakupil mocno zawyzonq
cenowo amerykartskq wersj? konsoli.

Miesiqc temu byt Wiimote-man, teraz pora na

tajemniczego godciaw przebraniu Luigiego, ktdry 1

jednym ze sklepow Yodobashi Camera jako pierw-

szy wziql w tapy konsolk? Wii i szybko go opuscil.

Pozostaty jednak pytania. Najwazniej- —

—

sze z nich to “o co kurna chodzi?”.

Na pewno nie byt to zaden fanboj,

kostium byt zbyt profesjonalny.

A dlaczego opuszczal sklep w >j

|
pospie-

chu i

pod eskorta

ochrony? Czyzby

akcja promocyjna

Yodobashi Camera

lub Nintendo?

razie nikt nic nie wie.

Wiadomo natomiast, z ftojuzkoniec.Jane.

Loki

PS. 5 styczniaw wieku96lalzmadMomofukuAndo.Z
gramiwideo niemialzbyt wiele wspolnego, alelego wyna-

lazek nie razpomagai Graczom przelrwac ciqzkie chwile, gdy

ci pochlonigci grg zapominalidokonaiporzqdnych zakupow.

,

wtedy wlainie wyciqgali z szalki zupkg chiiiska - najwspanialszy

wynalazekpana Ando:). Niech mu ziemia lekka bgdziei

drugiego pytania Nie, nie jest to li tylko

wersja z dodanqjakqs pojedynczq

walk? czy dodalkowym filmikiem. I tu

przechodzimy do pytania pierwszego.

Otdz gtownq roznicq mi?dzy zwyktq

"dwdjkq" a wersj? Final Mix+ jest to, zew
tej drugiej otrzymujemy tak naprawd? az

dwie gry! Plerwszq z nich nie b?d? si?

specjalnie zajmowal - to Kingdom Hearts

II Final Mix (z dodatkowymi bolkami z

organizacji przest?pczej XIII, nowymi

strojami i poziomami). Druga natomiast

to., remake Kingdom Hearts: Chain ot

Memories na GBAI Oczywiscie wszystko

w pelnym srodowisku3D i kilkoma

rozwiqzaniami, ktore nie pojawity si? w
oryginalnej wersji na GBA.

Japortczycy jak kazda nacja oprdcz

jednostek wybitnych nosi na swojej

ziemi takzecatkiem nieztych kretynow.

Jednym z nich jest zapewne wladciciel

ktoregos ze sklepikdw w tokijskiej

Akihabarze, ktdry wpadt na dosd

oryginalny cenowo pomyst sprzedazy

amerykartskiej wersji PS3 (60 GB),

IMPORTMOMOTAROU DENTETSU 16: HDINM
Developer: Hudson Gatunek: Party game Platforma: PS2

Momotarou to ociupink? leszczowaty konduk- ilodc oczek, inne nieco mniej

tor biletowy. Stop. Moze zaczniemy zupetnie - zsytajq np. wielkiego stolca (sic!)

od poczqtku. O co tutaj chodzi? O rzucanie na tory, uniemozliwiajqc przejazd

kostkq i jezdzenie pociqgiem (w duzym oponentom. Wreszcie sq rdwniez

skrdcie). Plansz? zasadniczq stanowi mapa pola czerwone i niebieskie, ktdre

Japonii z zaznaczonymi na niej dworcami, i to gwarantuj? nam zaleznie od pory

nie tylko tymi wielkimi, ale i zupetnie matymi roku odpowiedni odptyw oraz przy-

"pipiddwami" -w sumie kilkadziesiat stacji

potozonych na kilku wyspach potqczonych

. mostami. Poza nimkobecne sa specjalne

pola, po zatrzymaniu na ktorych otrzymujemy

losowo wybranq kart?. Tych rdwniez mamy
kilkadziesiqt: niektdre majq pozytywny wplyw,

np. pozwalajq przesunqd si? o dowolnq

ptyw gotowki. Zdarzajq si? jeszcze

wypadki losowe, jak chociazby

przybycfe Pepepe-mana i innych

absurdalnie japortskich wykr?tdw.

Jesli wydaje si? Warn, ze gra jest

w duzym stopniu spokrewniona

z popularnym Monopoly, to made
racj?. Momotarou... to planszowa

party game.

kolejny punkt do zdobycia, i tak

w kdtko, przez okreslonq na

poczqtku ilodd lat. I nie zawra-

catbym moze Warn tym tytulem

gtowy, gdyby nie to, ze gra jest

niesamowiciewciqgajqca - wspo-

mniany Monopol nie dorasta jej

do pi?t pod wzgl?dem mozliwodci

kombinacji, taktyk ftp. Jednoczes-

nie przyst?pnodc powoduje, ze

od pierwszych chwil bawimy si?

swietnie. Grafika jest stodziutka,

wszystko r?cznie rysowane

i przejrzyste, czyli takie jak

powinno byd. Humor tryskajqcy

bez przerwy rozktada na topatki.

Naprawd? szkoda, ze zaden
Na poczqtku losowany jest dworzec, tytul z tej serii nie ukazal si? poza

do ktorego trzeba dotrzec. Archipelagiem. Gra jest dwietna

Po stawieniu si? na miejsce jako i jesli tylko made okazj? dorwac
pierwsi otrzymujemy spory zastrzyk ktorqkolwiek cz?sc -smialo
gotowki. T? mozemy spozytkowac inwestujcie! (tap-chanj

na inwestycje na dworcach - kupid

restauracje, sklepy, czy nawet pda. Ocena: 8+
Po dotarciu do celu losowany jest

Dla fandw gier muzycznych dost?pne sq

konwersje Dance Dance Revdution, Beat-

manii czy Pop'n'Music - a utwory sq te same

cow stacjonamych wersjach, zatem do dwiczert

jak znalazl! Konwersje duzych tytutdw to nie

wszystko - dla fandw znacznie wi?kszq gratkq

b?dzierozwini?ciemotywdwznanychz duzych

I
konsd. Co powiecie na "komdrkowe” edycje

Final Fantasy, Dragon Questa czy Xenosagi?

ill R?cznie rysowane tla i postaci sprawiajq

znakomite wrazenie i przykuwajq do komdrki

na dluzej niz kilka przystankdw. Mdgtbym tak

wymieniadjeszcze dtugo, ale nie o to chodzi. To

udwiadamia, jak rynek europejski, a wraz z nim i

polski, jest pod tym wzgl?dem zacofany. Gry na

telefon kojarzq si? Polakom z w?zem. Brrr. Tutaj

telefon ma prawie kazdy, a i osdb wykorzystujq-

cych go do gier przybywa z kazdym rokiem, tak

ze wartodd rynku rodnie i niema si? co dziwid,

ze od kilku lat gry na komdrki pokazywane na

TGS-ie, gdzie konkurujq z calym line-upem na

wszystkie konsole staqoname. Populamy serwis

Yahoojuz ogfosit, ze dochdd ze sprzedazy muzy

czy gier na komdrki przerdsl wptywy z reklam i

osiqgnqtw samej tylko Japonii astronomicznq

kwot? przeszto 21 miliarddw dolardw! Ale czemu

si? dziwid, skoro juz ponad roktemuw Japonii

na ok. 130 miliondw mieszkartcdw podpisanq

umow? z operatorem miato ponad 77 min. Moze
czas codw tym temacie zrobid, tym bardziej ze

zas ku temu wydaje si? odpowiedni - nowy

operatorw Polsce, nowe mozliwodci, mocniejsza

walka o klienta... (tap-chanj

Pita
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„Wysiadam z Xboxa na przystanku

y
Xbox 360" - Panie i Panowie, konsola

W Microsoft Xbox dojechata do ostatniej

stacji konsolometrdw w PSX Extreme.

I Co to oznacza? Od nast?pnego numeru

I nie ujrzycie juz zielonych „baniek" i oceny

I stanu wydawniczego na te platform?.

I A wi?c odwracamy si? od lego sprz?tu?

I Absolutnie nie. Xbox b?dzie pojawial si? w
V PE tak dtugo, jak diugo b?da wychodzic na

A niego gry, i pewnie jeszcze dluzej.

Po prostu liczba tytulow na X-a osiagn?ta

. I tak niski pulap, ze zapadta decyzja o

/pozegnaniu si? z konsolometrem, Sama
wj konsola juz od dtuzszego czasu nie jest

V produkowana, a niektorzy - ze wzgl?du

I na brak gier - przesiadaja si? na PS2.

I sprzedajac swoj sprz?t. co automatycznie

1 oznacza, ze X moze liczyc na ..drugie

I zycie". Niestety, sprz?t nie doczekat

I si? godnego pozegnania w stylu nowej

1 Zeldy - Microsoft w tej kwestii daf ciata

I na calej linii. W sumie ostatnim dobrym

exclusive'em byt „nasz" Painkiller, tak

I wi?c to Polacy godnie ..pochowali" Xboxa,

I nie gigant z Redmond. Czego mozemy
I oczekiwad w 2007 roku? Zostalo jeszcze

I kilka multiplatformowych gier, nie ob?dzie

I si? takze bez wsparcia od EA (sportowe

I serie, ale nie tylko). Ciekawie zapowiadaja

I si?: Marvel Nemesis 2, Medal of Honor:

J|
i » Airborne, Fantastic 4: Rise of the Silver

Surfer i Transformers. Mozliwe, ze

niektore z wymienionych gier na X-a

jednak nie wyjda (pojawi si? tylko

port na X360), ale badzmy dobrej

mysli - posiadacze Xboxa

^^^^^^^^zasiuzyli przynajmniej na te

pozycje. [dzujoj
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PUDELKO Z
NIESPODZIANKA
S Kortczq si? lata 90., Sony zdobywa

dominacj? na rynku konsol, a gry

na PieCa powoli odchodzq do

lamusa. To martwi Microsoft, ktbry

wtaSnie pracuje nad Windows XP. W jednym
z wywiaddw Bill Gates ujawnia, ze koncern

powaznie rozwaza wydanie konsoli, dodajgc,

ze gry wideo i konsole sg przysztoSci?

rozrywki elektronicznej. Jego slowa nie

zostaty rzucone na wiatr - 10 marca 2000 roku

oficjalnie ogtoszono „X-box Project"

(tak, pisownia z mySInikiem).

Podobno Xbox miat nosid nazw? DirectXbox,

w ten sposob odwotujqc si? do zestawu

funkcji API, ktory wykorzystywany jest przy

pisaniu gier na klony. Ale to moglo wywotac
negatywne skojarzenia - spece od marketingu

zasugerowali nazw? „Xbox". Zresztg nie obyto

si? bez ekspertow od kreowania wizerunku,

poniewaz Xboxa „na wejdciu" okredlano jako

peceta z padem, konsol?, ktbra b?dzie pasem
transmisyjnym do promocji Windowsa. Takze

i ekipa PSX Extreme podchodzila do catej

sprawy z pewnym dystansem. Z czasem miato

to ulec zmianie.

Po raz pierwszy tak wazna stacjonarna

konsola miala premier? swiatow? w USA, nie

w Japonii. Amerykanie 15 listopada 2001 roku

mieli powody do dumy - wreszcie rzucono

wyzwanie Krajowi Kwitnqcej Wisni. Ale bez

Japohczykdw obyd si? nie mogto. Dead or

Alive 3 od Tecmo okazato si? jedna z trzech

najlepszych gier na starcie X-a (ocena w
PE: 9). Chociaz sciqgni?to do wspblpracy

developerow pokroju Capcom (Dino Crisis 3),

Namco (Breakdown) czy Sega (Panzer

Dragoon Orta), Japonii podbic si? nie udato.

A nie od dzii wiadomo, ze Japonczycy sa

wierni do konca.

Ale od czego s? pieniqdze. Absolutnie nikt nie

spodziewat si?, ze „mata" gra o nazwie Halo

moze wywofad takq rewolucj?. To wtaSnie

dla tego tytufu przygotowujqcy recenzj?

Shiva odci?t si? od Swiata na kilka dni.

Takze i HIV, ktdry m?czyl Project Gotham
Racing, byt zachwycony. Takich launch

titles nie widzielismy od czasow PSX-a.

Xbox rzeczywiscie nie mogt narzekac na

gry - zrecenzowalismy 510 tytutow. Konsola

dwa razy dostata „10" w konsolometrze
- w czerwcu (m.in. Forza Motorsport, Jade
Empire) i listopadzie (m.in. premiers Far Cry

Instinct) roku 2005. „Dziewi?tka" pojawila si?

siedem razy. W sumie §rednia konsoli byla catkiem

niezta: 7+. Na starcie w USA konsola kosztowata

299 dolarow, a w Europie 299 euro, tak wi?c

„przeliczniki walutowe" to nic nowego.

Kiedy 14 marca 2002 roku Xbox trafil do Europy,

konsola miata tak „dobr^ pras?", ze wszystkie

zebrane dowcipy o Billu G. nie mogty jej

zaszkodzic. A jednak, Sony pokonac si? nie udalo.

Sprzedano okolo 24 milionow konsol (PS2: ponad

110 miliondw i liczba roSnie). Ale to byt sukces
- Microsoft zaistnial na rynku, w ten sposdb

tworzqc pierwsz? „cool" mark? z Redmond od
lat (w historii?). Na X-ie skorzystali takze Gracze
- wysmiewany pomyst z umieszczeniem HD okazat

si? zbawieniem nie tylko dla ludzi, ktorzy gubili

memorki, ale i dlawszystkich, ktdrzy zasypiali

przy loadingach. Takie proste funkcje jak zrzucanie

muzyki na dysk twardy byty wyznacznikiem

nowego trendu - konsole miaty zaczqc korzystac

z rozwiqzari prosto z komputerow. Architektura

podobna do PieCa spowodowata, ze gry na X-a

byty bajecznie tatwe do pisania, spuScizna po

„komputerowym bracie” powotata do zycia takze

prawdziw^ rewolucj? - Xbox Live. SzeSc lat temu
poj?cie online w swiecie konsol byto rozumiane

jako „szalone" pomysty Segi na Dreamcasta.

Ale Microsoft wprowadzit t? uslug? „na salony",

tworzqc w ten sposob najlepszy system rozgrywek

sieciowych dla konsol. W listopadzie 2001 roku

wszyscy spodziewali si? Windowsa, a po otwarciu

..Pudetka” ujrzeliSmy catkiem mitq niespodziank?.

[dzujoj

Top 10 gier bazuj?c na ocenach w PSX Extreme
(ocena w nawiasie), serwisie Gamerankings.com
oraz ..ponadczasowosci" tytutow, ktdre pojawity si?

jedynie na Xboxa:

3. Halo 2 (9-)

4. The Elder Scrolls III: Morrowind (9)

ijjijStar Wars: Knijjhts of the Old Republic (9)

7. Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay. (9-)

8. Project Gotham Racing 2 (9)

9 Panzer Oragoon Orta (9-)

10. Half-Life 2 (9)

2. Ninja Gaiden/Ninja Gaiden Black (9+/10-)

rigula|
Rare bez ojcbw

Chris i Tim Stamperowie, wspotzalozyciele studia

Rare, odeszli z firmy. Jak twierdzi Microsoft,

powodem nie jest staba sprzedaz Viva Pinata. lecz

ch?c dalszego rozwoju i zrobienia czegoS nowego.

Trudno jednak nie zauwazyc, ze gry Rare nie sa juz

kojarzone z najwyzszq jakosci? i magi?, jak to byto

za czasow Nintendo 64 (Goldeneye 007, Perfect

Dark). Zatem powodzenia, panowie. [koso]

Alan obudzi si? pdzniej

Jak poinformowat amerykartski Official 360

Magazine, premiers Alan Wake zostata przesuni?ta

na 2008 rok. Podobno developerzy nie wrzucili

do gry wszystkiego, co chcieliby w niej umieScic,

nie wspominajac o optymalizacji kodu. Troch?

szkoda, wszak to jedna z najbardziej obiecuj?cych

zapowiedzi na Xboxa 360, ale z drugiej strony

wydawca nie potwierdzit tej informacji. Moze
zostaniemy wi?c jeszcze mile zaskoczeni. [koso]

Miliony Wojny

Jeszcze przed §wi?tami Microsoft z dum?

oSwiadczyt, ze Gears of War sprzedal si? w
nakladzie 2 milionow egzemplarzy. Liczba

imponujaca, zwazywszy ze wowczas plany

firmy obejmowaty sprzedaz 10 milionbw konsol

do konca roku. To najszybciej sprzedajqca si?

produkcja tej generacji konsol. Co ciekawe, po

premierze dwukrotnie wzrosta tez liczba nowych

subskrypcji na Xbox Live Gold. MS chytrze nie

sprecyzowal, czy chodzi o dtuzszy abonament,

czy 48-godzinne triale, ale tak czy siak nie ma
watpliwosci, ze GoW sprostal oczekiwaniom.

[koso]

* Miliony... burgerow

GoW zostat jednak zdeklasowany... przez Burger

Kingal O ile bowiem dzielo Epic zaliczylo 2 min

po 6 tygodniach, tak podobne osiagni?cie trzy

produkcje fastfoodowego giganta (Pocketbike

Racer, Big Bumpin’ oraz Sneak King) zaliczyty w
niespetna 4 tygodnie. Nie ma w tym nic dziwnego

biorac pod uwag? fakt, ze kazda mozna byto

nabyc w cenie 4 dolarow, a jako ze lokale Burger

Kinga stanowia w USA podstaw? zdrowego

zywienia, okazji do zakupu byto az nadto... [koso]
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Jen jakzo skqjjy

siq wfolklm tytutom. Nastqpny

miesiqr |awi ml siq bowiem

pod znakipm beta testow God

of Wat 2 oraz Rogue Galaxy.

Zawalczymy w tak wfelkim

sfylg po taz oetalni, dzietzqc

kliitgi w imiq czarnef knnsoli

PlayStation.

Samotne Bully?

Jak przewiduje Michael Pachter, analityk

z grupy Wedbush Morgan Securities,

bardzo watpliwe jest, aby Rockstar

zdecydowalo si? na produkcj? sequela

Bully (znanego w Europie pod tytutem

Canis Canem Edit). Mimo darmowego
marketingu wywolanego tradycyjnie dla

tej flrmy skandalami z raeji tematyki i

zawartosci gry oraz pomimo nieztego

przyj?cia jej przez krytykow, popyt wcale

nie nalezy do rewelacyjnych. Niewiele

pomogta tez data premiery, ktora

wypadta tuz przed swiqtecznym szalem
zakupow. Pachter ocenia, ze ostateezna

ilosd opchni?tych kopii praktyeznie

niewiele przekroczy koszty produkcji

oryginatu, stqd marne szanse na

kontynuacj?. Pozytywnym decyzjom nie

sprzyja tez aktualna obecnosc Bully na

Top 10 sprzedazy, wynikajqca gtownie z

wyprzedazy jej po cenach "budzetowek".

A skoro o wilku mowa - mito dowiedziec

si?, ze sq ludzie powaznie traktujqcy

swq prac?, w r?kach ktorych spoczywa
po cz?sci nasze hobby. Pomimo catej

nagonki na Bully przez politykow i

organizaeje walczqce z przemocq i

przesladowaniami w szkotach, niejaki

Gianni Zamo z BBFC (klasyfikacja

gier w UK) wystqpil w obronie decyzji

przyznania przez 6w organ grze

certyfikatu "od lat 15''. "Prawda jest

cz?sto mniej dramatyezna, niz si? jq

kreuje" - stwierdzil odnosnie zawartosci

tytulu Rockstar. "Nie wszystko jest tutaj

dozwolone, a negatywne zachowania

sq karane, producent ostroznie

zbalansowat te tresci" -

dodal Zamo. [butch]
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JAK OBIECUJA
DEVELOPERZY,
GRA DOCZEKA
Sl^ GRUNTOWNEJ
PRZEBUDOWY ALE
ZZACHOWANIEM
KLIMATU I

KLUCZOWYCH
MOMENT0W
ORYGINALU.

LARA CROFT

TOMB RAIDER
ANNIVERSARY®
Developer: Crystal Dynamics Wydawca: Eidos Data wydania: wiosna

0 DziS recenzenci piszqc o Larze Croft

silq si? na niskich lotbw btyskotliwoSd,

preparujqc mniej lub bardziej smieszne

wtr?ty o biuScie, ze silikonowym, ze

mosi?znym, ze w ogble nieprzystajqcym do
rzeczywistoSci ze sklepdw z kobiecq bieliznq itd.

Ale 10 lat temu, w pierwszym Tomb Raiderze,

kobiece atrybuty byty najmniej istotne. Nie tylko

dlatego, ze wyglqdaly jak mocno kraw?dziowane

ostrostupy. TR jest grq-legendq i kamieniem

gdzie wciSniemy "X", Lara skoezy lub wespnie
si? na pbtk? itd.) i nastawionego na refleks

weiskania buttonbw w odpowiednim momencie
znane z Legend zostanq zachowane, tak

"kofowy" inwentarz i charakterystyczna

melodyjka towarzyszqca odkrywaniu sekret6w

to ukton w stron? tradycjonalistow. Takie

podejScie moze si? sprawdzid.

Oprawa grafiezna nie odbiegnie od tego,

co widzieliSmy w Legend. To gwarantuje

Swietnie oteksturowanq postad panny Croft

oraz obfitujqce w detale i efekty Swietlne

otoczenie. Co zaS si? tyezy dzwi?ku
- programiSci postanowili odejSd od cichej

i intymnej atmosfery oryginatu, dlatego tez

znaeznie cz?Sciej ustyszymy przygrywajqce

w tie kawatki. Zaprezentowane prasie demo
gry przedstawiato level ze zbieraniem trybikdw

mechanizmu i potyezkami z matymi raptorami,

kohczyto si? zaS rykiem wspomnianego wyzej

krdla drapieznikbw. A to przeciez tylko jedna

z najbardziej pami?tnych seen - tych TR miat

cate mnbstwo i wypada si? tylko cieszyd z faktu,

ze posiadaeze PS2 b?dq je mogli odswiezyc i

przezyd na nowo. Malkontenci b?dq zaS mogli

narzekad na nizszy poziom trudnodci (chodby

przez brak pami?tnych "perfekcyjnych skokdw"),

ale dajmy temu spokdj. Legenda odziana w
orzezwiajqcq bryz? - ja nie mog? si? doczekadl

[koso]

w?gielnym gatunku Third Person Perspective

(Fade to Black byt, powiedzmy, aktem erekcyjnym),

a Anniversary to poSwi?cony jej hotd. Crystal

Dynamics, firma ktdra opiekuje si? seriq dopiero

od TR:Legend, przygotowuje remake legendarnej

"jedynki", ale nie ma mowy o zabiegach wytqcznie

kosmetycznych. Jak obiecujq developerzy,

gra doczeka si? gruntownej przebudowy, ale z

zachowaniem klimatu i kluczowych momentdw
oryginatu (wejdcie T-Rexa? Roaaarl). Tuningu

doczeka si? narraeja - historia przedstawiona w TR
byta jedynie dodatkiem do eksploracji, a zenujqce

outro do dzid odbija mi si? czkawkq. W Sieci

trwajq dyskusje fanow na temat sensu tworzenia

nowej wersji tak monumentalnej produkcji, ale

Crystal Dynamics si? tym nie przejmuje i robi

swoje. Co wi?cej, stara si? dogodzid wszystkim
- o ile zachowanie linki, kontekstowego roztozenia

przyciskdw (w zaleznodci od miejsca,

roku. Jej bohaterem jest Frank Keegan, kapral

stuzqcy w 82nd Airborne (sicl) i biorqcy udziat

w znaczqcych dziataniach wojennych na terenie

Europy: od Sycylii (Operacja Husky) po same
Niemcy (Operacja Varsity). Skqdd znam te nazwy,

ale co ja tarn wiem... [butch]

B Zamlast czy obok?
Grudniowa

zapowiedi Electronic

Arts, dotyczqca

zmierzajqcego na

PS2 oraz Wii Medal

of Honor: Vanguard,
, t

sprowadzita na fandw

serii konstemacj?.

Czy to oznaeza,

ze zapowiedziane juz dawno MoH: Aiitxjme opdini

si? na Czamuli, czy to subtelny przekaz, ze w ogole

go nie b?dzie? A moze port z PS3/X360 na stabszy

sprz?t musiat przejSd taki lifting, ze po prostu wymagat

nowego tytutu? Zawartosc po cz?dci na to wskazuje, ale

ostateeznie przekonamy si? po premierze obu pozycji

- omawianej moiemy spodziewad si? ju± w marcu tego

EA Salt Lake

Electronic Arts Polska poinformowato,

producenckie Headgate Studios, Inc. zostato

wtqczone do rodziny EA. Electronic Arts

wspdtpracowato z Headgate od 2000 roku, m.in.

przy tworzeniu gier z serii Tiger Woods PGA
TOUR i Madden NFL Programidci pozostanq w
miejscowosci Bountiful w stanie Utah, by dcidle

kooperowad ze studiami producenckimi EAw
Kalifornii i na Florydzie. Szczegoty transakcji

nie zostaty ujawnione. [butch]
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W dniach 10-17 grudnia odbyt si?w
Warszawie pierwszy otwarty pokaz PlayStation 3,

zorganizowany przez odpowiedzialny za mark?

PlayStation oddziat Sony Poland. Za miejsce

pokazow sluzyt specjalnie przystosowany truck

(stqd nazwa imprezy - PlayStation 3 Show Truck),

wyposazony wtelewizory HDTV Sony Bravia,

odpowiednie nagtoSnienie i oczywiScie konsole

PS3. Wst?p byl darmowy, a wszyscy ch?tni mogli

wlasnor?cznie zasmakowac takich produkcji

jak MotorStorm, Resistance: Fall of Man, Ridge

Racer 7, Formula One: Championship Edition oraz

Genji: Days of the Blade. .To jedyna tego typu

prezentacja w Europie Centralnej i jedna z kilku

w calej Europie" - powiedziat Maciej Kmiotek,

Kierownik d/s PR i Marketingu Handlowego

PlayStation w Sony Poland. Jest nam niezmiernie

mito, ze mogliSmy udost?pni<5 polskim Graczom

mozliwobb zagrania na PlayStation 3 na okoto

3 miesiqce przed premier^". Jeden z naszych

zaprzyjaznionych Czytelnikbw byl na pokazie.

Kyo: Do stolicyprzyjechalem 15 grudnia, Ij. w
piptek, okoto godziny 10:30. Z oficjalnej notki

prasowej Sony Poland wynikalo. ze TIFI bpdzie

otwarty w ten dzieh od10do21.Po wejSciu

maty szok - 6 konsol oraz 5 telewizordw LCDo
przekptnej 40 call Ijeden 50-calowy (oczywigcie

mark! Sony Bravia). Tlumdw nie bylo, wystarczyto

chwilp poczekad ijutpad Ipdowal w lapskach. W
irodku byto zbyt mato miejscajak na tej wielkosci

panele LCD (z nosem na ekranie cipzko sip gra).

Pady byty .na kablu"podpipte do konsoli, aby

przypadkiemjakis nie przykieit sip do rpki albo nie

rozladowalpodczas dnia. Obstuga informowata

nieoficjalnie o cenie PS3 w Polsce (1900 zt 1 2500

zt) oraz o dacie premiery w marcu. Pokaz byl

bardzo udany, sam pogralem prawie 3 godziny,

w czasie ktdrych zauwazytem, ze do pojazdu

wchodzili nawet starsi iudzie (jedna pani w
podesztym wieku nawet chwilp

Partnerami pokazu byly Bravia oraz telewizja

nowej generacji n. Chcieliby&cie, aby niedlugo

taka furka przejechata si? z pokazami po Polsce?

Trzymajcie kciuki... [butch]
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Patentowy koszmar
Ameryka to dziwny

kraj. Niedawno pewna
firma oskarzyla

Nintendo o naruszenie

jednego z patentdw,

dotyczacego "urzqdzenia

elektronicznego obslugiwanego za pomocq triggera

(cyngla)". Zdaniem przedstawicieli pokrzywdzonej

korporacji Nintendo narazito jq na zmniejszenie lub

nawet utrat? zyskdw. Przypomn?, ze z podobnej

przyczyny Microsoft nie m6gt wyposazyd pada od
Xboxa w klasyczny krzyzak. [kilu]

Wllloty nie b?dq latad

Chod Nintendo wciqz utrzymuje, ie oryginalna

wersja strapa na nadgarstek przy Wiilocie byta

wystarczajqco wytrzymata (z czym w petni si?

zgadzam), europejski oddziat firmy uruchomit

program wymiany paskdw na solidniejsze

Wli Sports 2?

Druga juz dziS plotka - zdaniem serwisu NGC
France Nintendo tworzy sequel Wii Sports.

Miatyby si? w nim znalefd takie dyscypliny jak

ptywanie, koszykdwka i jazda konna. [kilu]

® Sztandar wyprowadzic!
Wszystko co dobre, dobrze si?

koriczy. Wraz z Twilight Princess

zegnamy konsolometr GameCube’a.
Spokojnie, zanim zaczniecie rzucad
butelkami, dajcie mi powiedzied, ze
GC nie znika z naszego magazynu
- b?dziemy recenzowad gry na Gacka
az do fizycznego korica tej konsoli,

i dzien dtuzej. Zresztq osoby, ktdre

czytajq PSX Extreme w sposdb
chronologiczny (a wi?c jednak warto:),

juz wiedzq, ze w tym miesiqcu

zegnamy si? rdwniez z konsolometrem
Xboxa. Dzi?ki wsparciu od zawsze
wiernych Japodczykow, GaCek
znalazf si? w lepszej pozycji niz

Xbox - liczymy bardzo na europejskq

wersj? Harvest Moon: Magical Melody
oraz Baten Kaitos Origins, a juz na

pewno na DK: Bongo Blast (II kwartat

2007). Nadal mowi si? tez o Kirbym.

Trudno natomiast powiedziec, jaka
b?dzie przysztosd Super Paper Mario
- tytul zostal najprawdopodobniej
zawieszony w wersji na GC. W tym
przypadku Big N stosuje t? samq
taktyk? co Microsoft z Xboxem 360,

torujqc drog? dla Wii, Dzi?ki swojemu
..dziecinnemu” wizerunkowi, Gactaw
moze liczyd na sredniej jakodci

platformery na bazie animacji oraz

licencje w stylu Fantastic 4: Rise of

the Silver Surfer, i na tym si? cata

zabawa z GC, niestety, zakodczy.

Przynajmniej Link godnie pozegnat
i sprz?t. Nintendo lubi takie

rozstania z wykopem. [dzujo]

PIGUtA (w ktdre

wyposazone sq

tez wszystkie

pdiniejsze serie

konsol, ktdre trafify

na rynek). Nowy
strap ma zaczep

o grubodci 1 mm
(oryginalny miat

0,6 mm). By go
otrzymad, wystarczy zarejestrowad si? na stronie

httpy7wii.nintendo.co.uk/6315.html. Ach, bylbym
zapomniat - trzeba byd przy tym mieszkadcem
jednego z kilku najwi?kszych europejskich

partstw. [czyli szdste najwi?ksze partstwo Unii

Europejskiej si? tapie? - kor.] [kilu]

Kiedy w sierpniu 2000 roku na

dorocznej imprezie SpaceWorld
pokazano GameCube'a, legenda

gier wideo - jakq bez wqtpienia

byto (i jest) Nintendo - nie swiecita dawnym
blaskiem. Sony ze swoim PlayStation

skutecznie wybifo jej z glowy marzenia o
byciu liderem na rynku gier. Szefostwo Big

N postanowito pokonac PlayStation ich

wtasnq broniq, robiqc konsol? „dla starszych”,

jednoczesnie pami?tajqc o fanach.

14 wrzesnia 2001 roku Nintendo popefnifo

jednak btqd.

Chociaz na poczqtku XXI wieku nawet plyty

DVD nie potrafify pomiescic niektdrych gier,

Big N postanowito, ze na potrzeby GC uzyty

zostanie zupetnie inny nodnik - GC Game
Disc, ktdry miat pojemnosc 1 ,5 GB. Celowo
zaczynam od nap?du. Nintendo lubi si? rdznid,

stqd i kartridze w N64 (zamiast ptyt CD).

Jednak ta decyzja, w dobie kiedy wszyscy
mieli fiota na punkcie kina domowego, a
DVD stawato si? standardem, byta szalona.

Przekl?te 1,5 GB miato si? potem nieraz odbid
na zdrowiu developerdw, ktdrzy nie wiedzieli,

jak upchnac na plycie stosowne dane.

Na starcie w USA (18 listopada 2001 roku) i

w Europie (3 maja 2002 roku) GameCube nie

zachwycat grami. Z 12 tytutow przygotowanych

na premier? w USA, tylko Wave Race: Blue

Storm, Super Monkey Ball, Luigi’s Mansion
oraz Roque Squadron II mozna byto uznac
za ciekawe. Z tych czterech gier najwyzszq

ocen? w PE (8) dostata adaptacja Star Wars.
Gry launchowe byty zwierciadtem, w ktdrym
dato si? zobaczyd przysztosd wydawniczq tej

konsoli - znani bohaterowie Big N, plus kilka

- niekoniecznie dobrych - gier third party.

Sytuacja ulegta poprawieniu niecate 2 lata

po starcie konsoli, kiedy sprz?t byt u szczytu

popularnosci. W maju 2003 w konsolometrze

wystawilismy GC ocen? 1 0. Wtedy to na
rynek trafity Metroid Prime oraz The Wind
Waker (a wi?c „znani bohaterowie”), a
takze Soul Calibur II i Splinter Cell (..third

party”). Przy okazji - byta to jedyna ..dycha”

w konsolometrze dla tej konsoli. W styczniu i

w marcu 2005 roku GC dostat (kolejno) 9 i 9-

(m.in. ze wzgl?du na premier? RE4). Pojawilo

si? takze kilka ..osemek", ale konsola w
wi?kszodci jechata na „sz6stkach”. Taka takze

byta drednia ze wszystkich konsolometrow.

W sumie zrecenzowalismy 218 gier na sprz?t

Nintendo. W dniu amerykariskiej premiery

konsola kosztowata 199 dolardw, Europejczycy

musieli za niq natomiast zaptacic 1 99 euro.

Szalenie specyficznym tytutem okazat si? natomiast

Viewtiful Joe, ktdry w PE dostat 7+, a reszta

branzy za tq pozycjq szalata. Rdwnie niecodziennq
produkcjq byto Eternal Darkness. Big N promowato
ten tytul jako alternatyw? dla survival horrordw z

PS2. Rzeczywiscle, udato si? zrobic swietnq, chod
nie pozbawionq wad gr?. Ale tyle nie wystarczyto.

Strategi? inwestowania w horrorki potwierdzito

RE4. Nintendo „ugrato” wiele tym tytutem, bytaby

to zapewne jedna z najbardziej kultowych gier na
GC, tytut, dla ktdrego ludzie kupowaliby Kostk?

na aukcjach przez najblizsze lata. Ale nic tego nie

wyszto - konwersja na PS2 i zapowiadany port na PC
skutecznie pozbawity t? gr? ..kultowodci".

Powod konwersji RE4 na PS2 byt prosty - Capcom
chciato zarobid konkretne pieniqdze na przygodach
Leona, a GC nie mdgt im zaoferowad wystarczajqcej
sprzedazy. Okoto 21 miliondw zakupionych konsol

przy grubo ponad 1 10 milionach (a liczba ta b?dzie
rosnqc) „Czarnulek" m6wi sama za siebie. Dodatkowo
Big N olato spraw? gry w Sieci oraz „gry spoteczne" w
stylu SingStara (a Donkey Konga pokazato, ze nisza

jest). Na GC spokojnie mozna byto skonwertowac
kazdq gr? z PS2, ale ograniczenia w nosniku, mala
sprzedaz oraz postrzeganie GC - mimo staran

Nintendo - jako urzqdzenia „dla dzieci", skutecznie

pogrzebato ten potencjat. Jest taka anegdota:

kiedy developerzy Hitman: Contracts byli goscmi w
programie Giga Games, zapytano ich, czemu Hitman
nie pojawit si? na GC. Odpowiedz byta prosta: „Bez
problemu zrobilibysmy t? wersj?, ale po prostu si? nie

optaca". Developerzy porzucili „Kostk?", a Nintendo
- nawet b?dqce legendq samq w sobie - nie mogto
temu zaradzid. [dzujo]

Top 1 0 gier bazujqc na ocenach w PSX Extreme
(ocena w nawiasie), serwisie Gamerankings.com
oraz „ponadczasowosci" tytutdw, skupiajqc si? w
wi?kszosci na grach, ktdre wyszty jedynie na GC (nie

zmiedcily si?: Mario Kart Double Dash!, Pikmin 2 i

Donkey Konga - siekiery wysytajcie na adres redakcji):

2. The Legend of Zelda: The Wind Waker (9+)

3. Resident Evil 4 (9+)

4. Metroid Prime
(
9+)

5. Metroid Prime 2: Echoes (9)

6. Resident Evil
(9)

7. Eternal Darkness: Sanity’s Requiem (8)

8. FX Zero (8+)

9. MGS: Twin Snakes (8+)

10. Super Mario Sunshine (8+)

Zelda: Twilight Princess (9)



swigtecznym zwyci?zc?

Jak donosz? rozne zrodta,

zwyci?zcq dwi?tecznej

gorqczki w USA zostata

konsola Xbox 360 - w
okolicach Bozego Narodzenia

kupito j?2 miliony

Amerykandw. Niewiele mniej,

bo 1.8 min konsol sprzedalo

Nintendo, natomiast z tylu

stawki wlecze si? Sony
z 750.000 uplynnionych

peestrojek. Oficjalnie wynika

to z problemdw z dostawami,

ale reporterzy jednego z

serwisdw internetowych

przebadali spraw? gt?biej.

Co §i? okazalo - w wielu

miejscach PS3 zalegalo na

potkach, w przeciwienstwie

do Wii, z ktorego nabyciem
byty spore problemy. [koso]

Virtua Fighters

rdwnlez na X360!

Kolejny dylemat dla tych.

ktdrzy mieli zamiar kupid

PS3 z uwagi na bijatyki

ukazujgce si? ekskluzywnie

na t? konsol?. Virtua

Fighter 5 pojawi si? nie

tylko na maszynie Sony, '

ale i na Xboxie 360. 1 to juz

w lecie! Oby tylko szybka

konwersja nie wi?zala

si? z niedordbkami. Co
smutne i zastanawiajqce,

Sega wyklucza tryb

online, rzekomo z powodu
lagdw i braku mozliwodci

przeniesieniaw 100%
grywalnosci z wersji arcade

w Siec. Co ciekawe, to samo
zrodto, ktore informowalo o

VF5 na X360 (gdy jeszcze

brzmiato to jak gtupia

plotka), mdwi teraz o

trzystaszedddziesi?tkowym

Tekkenie 61 [koso]

OB'SrAUiA'O,
f \^R*Y,

EARTH DEFENSE FORCE X
Developer: Sandlot Wydawca: D3 Publisher Data wydania: pierwszy kwartat 2007

0 Kazda japoriszczyzna

na Xboxie 360 cieszy.

Przynajmniej z poczgtku,

—~ - czysto teoretycznie, kiedy

jeszcze nie mamy okazji samodzielnie

przetestowac danego tytutu i stwierdzid:

a) ze gra jest jednak mierna; b) ze jest az

nazbyt japonsko; c) ze niby jak kierowac

tym zelkiem? S? tez oczywiscie

warianty „d" i „e", odpowiadajgce

bardziej optymistycznym reakcjom, i

mamy nadziej?, ze wtadnie ktdremus z

nich najblizszy b?dzie Earth Defense
Force X. W kortcu ktoz z nas nie lubi

pot?znych insektoidalnych przybyszow

z obcej planety, pokaznego zestawu

giwer stuz?cych do przetrzebiania tych

pierwszych i akcji tak intensywnej,

ze obstuguj?ce pada dlonie btagaj? o

jak?s krotk? przerw? na KitKata? Brzmi

niezle? EDFX jest tak naprawd? trzeci?

odslon? serii (poza Japonic raczej

nie zaistniata). Podstawow? zasadg,

ktdra rz?dzi rozgrywk?, jest absolutna

demolka - zniszczyd mozemy nie tylko

wrogow, ale i budynki, pojazdy czy

mosty. Z kazdym kolejnym levelem

_

przeciwnikow przebywa, niektorzy z

nich zaczynaj? rozmiarami przypominac

pokazny wiezowiec, a beztroski klimat

strzelania nabiera rumiehcdw.

PIGUtA
Sega + "Obey" = ?

Sega jakid czas temu nabyla prawa do filmowej

serii "Obey”, teraz nadeszta pora na konkretne

dziafania. Niebiescy powierzyli developing dw6m
firmom - Gearbox Software stworzy shootera FPP

(argh, juz mam ciarkil), a Obsidian Software weimie

na warsztat RPG. Gearbox jest znany chociazby

B z Brothers in Arms, realia strzelanek kuma wi?c

dobrze, chod mam nadziej?, ze "Obcego" nie

przerobi na taktyezne i rozwazne wyezekiwanie

za murkiem. Z kolei Obsidian wspdttworzyto

Neverwinter Nights 2 oraz Star Wars: Knights of the

Old Republic 2, zatem tu rowniez mamy wtadciwe

osoby na wtadciwych miejscach. Premiery obu tych

ciekawie zapowiadaj?cych si? produkcji nie nast?pi?

na pewno w tym roku, ale trzymamy r?k? na pulsie i

gdy tylko pojawi si? konkretne info, napiszemy o nich

wi?cej. Aha - obie gry trafi? zardwno na Xboxa 360,

jak i PS3. [koso]

Oczywiscie w masowej eksterminacji najfajniejsze

jest to, ze wspiera nas w niej olbrzymi arsenat.

Piszgc ..olbrzymi" ani troch? nie przesadzam, bowiem
w Earth Defense Force X znajdziemy blisko 400
wariaeji 7 rdznych kategorii broni. Szkoda natomiast,

ze naraz b?dzie mozna mied jedynie dwie. Pewne
jest, ze spluwy ani przez moment nie b?d? stygty

- przez ekran non-stop b?d? si? przewijad dziesiqtki

mrowkopodobnych maszkar i innego robactwa,

wrednym skrzekiem proszgc si? o seri? mi?dzy czufki.

Ale niby dlaczego mielibysmy odmowid? Zestaw
ponad 50 leveli zapewni sporo intensywnej zabawy,
zwtaszcza gdy przy drugim padzie usiqdzie kolega.

Kooperacja (niestety, tylko offline) na split-screenie to

swietna rzecz, zwtaszcza w przypadku tak bezmozgiej
pozyeji.

Druga cz?sc EDF ukazala si? na PS2 jako

budzetowka i zrobita dose pozytywne wrazenie (jak

na tytut z tej kategorii cenowej oczywidcie). Trudno
liczyc, ze na platformie MS gra urodnie nagle do
rangi konkurenta dla Lost Planet, ale na pewno
mozna si? spodziewad intensywnego strzelania przy

akompaniamencie roztrzaskiwanych chitynowych
pancerzykow. [koso]

B RE5 Jeszcze si? porobi

Gardd detali na temat majaczqcego na

horyzoncie Resident Evil 5. Gra ukaze

si? najwczedniej w 2008 roku, co nie jest

wp zaskoczeniem.*
Juz teraz

T- H^ v b?dzie jedn? z
**

najpi?kniejszych

gier na Xboxie

360 i PS3 - developer przyklada olbrzymi? wag?

do statego framerate'u (60 fps-6w), realistyeznej

mimiki postaci oraz animaeji. Jeszcze bardziej

zwi?kszy si? interakeja z otoczeniem, a na

najbardziej intryguj?cy element gameplayu

wyrasta wptyw temperatury na gr?.

Oddziatywanie gor?ca i zimna na poezynania

naszego bohatera moze po raz kolejny, po

rewolucyjnym RE4, zmienid obllcze serii.

Na to liezymyl [koso]
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'EST TAK ZLE BYC P.OLSKIM GRACZEM - U NAS CRACK-
DOWN PRZYNAJMNIEJ SIE UKAZE. W NIEMCZECH JUZ NIE BO NIBY
ZBYT BRUTALNY. I COS W TYM JEST, BO TRUP SIEJE SIE GESTO
A AKCJA JEST BEZUSTANNA. ALE DO GTA-KILLERA JESZCZE DALEKO

CRACKDOWN
Developer: Real Time Worlds Wydawca: Microsoft

B Miasto podzielone na r
wyspy, petna swoboda
dzialania, duza
interakcja z otoczeniem, _

mozliwodd wozenia si? rdznorakimi

furami, wojny gang6w, rozwijanie __
umiej?tnodci gldwnego bohatera, a ^
do tego ponad 100 licencjonowanych / “y -

utworbw, nieco komiksowa
stylistyka i mozliwodd generowania
niesamowitego chaosu na ulicach

wirtualnej metropolii - brzmi
,

znajomo? A gdy jeszcze dodam, Wth
ze za Crackdown wziqf si? David
Jones, cztowiek odpowiedzialny za
takie tytuty jak Lemmings, czy Grand
Theft Auto, to z pewnodciq wielu z

Was dozna uczucia, ktdre udziela

si? prosiakom gdy natrafiq na trufla

- zwtaszcza ze nowsza wersja gry,

Data wydania: 23.02.2007

Zabawa jest bardzo prosta i w zasadzie ogranicza si? do biegania po miedcie i rozwalania
oprychdw, przejmowania w?zt6w Agencji z rqk gangsterdw oraz eliminowania poszczegblnych
bossbw. Nie ma tutaj fabuty, ktbra poprowadzi nas za r^czk? - autorzy postawili na peln^
swobod? dzialan Gracza, a co za tym idzie, sami mozemy decydowac o tym, co w danej chwili
chcemy rabid. Tyle ze w momencie, gdy cafe nasze dziatanie sprowadza si? do strzelania
we wszystko co si? rusza, trudno ow$ swobod? uznad za wielkie osiqgni?cie. Sita tego tytulu
tkwi jednak w czymd innym. Jak juz wiecie z poprzedniego numeru, agent, w ktdrego rol?
si? wcielamy, jest superbohaterem. Trudno stwierdzid, czy koled jedzie na sterydach, czy tez
pit za duzo mleka za mtodu - faktem jest, ze skacze rownie wysoko co pasikonik z grzafkq
w tytku, co w polqczeniu z duzq interakcja z otoczeniem oraz z mozliwodciami, jakie niesie
ze sobq zawarta w grze fizyka (Havok), daje naprawd? spore pole do popisu. Podniesienie
dystrybutora coli i rzucenie go w mich? jakiegod zakapiora nie stanowi wi?kszego problemu,
a w miar? jak rosnq nasze umiej?tnodci, mozemy odstawiad mas? innych wykr?conych akcji
- ot, np. podniedd samochdd, rzucid go w kierunku atakujqcej nas bandy i rozwalid go nad nimi
z wyrzutni rakiet. Skakanie po parapetach i dachach budynkbw rdwniez z czasem nie stanowi
wi?kszego problemu - jakied niedlubne dziecko Hulka i Spidermana, czy co? Z komiksami gra
ma zreszt^ nieco wi?cej wspdlnego, bo konwencja, najak^ zdecydowali si? autorzy, znalazta
odzwierciedlenie w grafice. Ci?zko przegapid wszechobecny cel-shading, ktdry jest jednak na
tyle delikatny, ze nadajqc odpowiedni klimacik nie upraszcza innych aspektdw grafiki.W konsekwencji gra prezentuje si? catkiem niezle, a doskonale odwzorowane wybuchy, niezty
system uszkodzert pojazd6w i ciekawe efekty dwietlne dostarczajq dodatkowego smaczku.

Niestety, nie wszystko jest tak rbzowe. Przede wszystkim zawiodg si? wszyscy ci, ktdrzy
nastawiajq si? na gr? rdwnie rozbudowan^ co GTA. Crackdown jest przede wszystkim
strzeiankq - widowiskowq, z fajnymi patentami, ale i nieco monotonnt*. Rozwijanie postaci
daje sporo radochy, mayhem jaki mozemy wywofywad rdwniez jest niczego sobie, ale brakuje
jakiegod spoiwa, ktdre tqczytoby wszystkie elementy w wi?kszg cafodd - a takim spoiwem
powinna byd tabula, ktdrej w Crackdown brak. Rozwalamy bossbw i gangi bez wyrainego celu

- OK, mamy oczydcid ulice Pacific City, ale samo rozwalanie wszystkiego co si? rusza
szybko si? nudzi. Ci?zko si? identyfikowad z bezimiennym agentem, ktdry ci^gnie za

. ,
cyngiel bez wyraznego powodu. Nie ma tez misji dodatkowytft (poza wydcigami),

<0r
(

1)0 wiadomo gra stawia na swobod? dzialan. Troch? szkoda, ze praktycznie
’ y cala zabawa ogranicza si? do strzelania i skakania po budynkach - grajqc

Gwoli przypomnienia,

w Crackdown wcielamy si? w agenta

odpowiedzialnego za utrzymanie

porzgdku w osadzonym na kilku

wyspach futurystycznym miedcie

Pacific City. Miedcie ogami?tym
przez chaos i podzielonym na strefy

wptywdw trzech rywalizujgcych ze
sobq gangdw: Los Muertos, The
Volk i Shai-Gen, ktdre to gangi
mamy, rzecz jasna, wyeliminowad.
Wybieramy sobie agenta, w
ktdrego chcemy si? wcielid (obmiu
zakapiordw do wyboru), giwera w
dlod i jazda przerabiad przest?pcdw
naw?dlinyzConstarul

w dzieto Real Time Worlds odnositem caly
czas wrazenie, ze czegod tej grze brakuje i ze
jej potencjal - naprawd? spory - nie zostat w
petni wykorzystany. Do tego dochodzi sporo
rdznorakich baboli - od tych dotycz^cych
sterowania, przez problemy z dzwi?kiem,
po irytujqcego narratora. Licz? jednak, ze
w ostatecznej wersji kwestie te zostanq
rozwiqzane oraz ze wi?cej frajdy przyniesie

tryb multi (ktdrego nie miellbmy okazji jeszcze
testowad). Najlepiej jednak Crackdown
sprawdzid empirycznie, bowiem gdy czytacie

te slowa, wersja demo powinna si? juz

znajdowad na Marketplace. [Ural]
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- A w marcu w Europie...

Nintendo ujawnito list tytulbw (1st

i 3rd party dev.), ktdre ukazq si? na

Wii w pierwszym kwartale 2007.

Oto one: Wario Ware: Smooth

Moves (12.01), Excite Truck (16.02),

Baja Racing (luty), Disney's Chicken

Little: Ace in Action (luty),

Island (23.03),

Heroes (23.03),

SSX Blur, Mario Party

8, Tiger Woods PGA
TOUR, Bust a Move,

Dragonball Z Budokai

Tenkaichi 2, Disney's

Meet the Robinsons, Sonic

and the Secret Rings, Teenage

Mutant Ninja Turtles (wszystkie

ukazq si? w marcu). Poza tym

w I kwartale wydane zostanq:

Heatseaker, Metal Slug Anthology,

Mortal Kombat: Armageddon,

Rampage Total Destruction, The

Ant Bully, The Grim Adventure

of Billy and Mandy, Impossible

Mission, Avatar: tLoA, Leaderboard

Golf, Puzzle Balls, Tennis Masters

oraz Blazing Angels: Squadrons

of WWII. Najwazniejszym z tych

tytutow jest niewqtpliwie Wario

Ware, ktorego recenzj? przeczytacie

prawdopodopnie za miesiqc. [kilu]

• Freeloader dla Wii

"Wii nie ma blokady regionalnej”

- twierdzilo swego czasu Nintendo.

"Wii ma blokad? regionalnq”

- ustyszelismy nieco pdzniej.

I pojawit si? problem, bowiem
dciqganie gier z USA czy Japonii

to dzis dla wielu chleb powszedni.

Na ratunek zamierza im przyjSd

Datel, pracujqcy nad nowq wersjq

Freeloadera. Pozostaje miec

nadziej?, ze Nintendo przymknie

oko na ten proceder i nie b?dzie

blokowato programu w nowych
wersjach softu. [kilu]

MARIO PARTY 8 'm
wydania: MARZEC 2007

A\\\Vui//v

0 We wrzesniu Nintendo zapowiedziato osmq
(lub jedenastq, jesli liczyc wersje na GBA,
przystawk? e-Reader oraz dost?pnq wyfqcznie

w Japonii wersj? z automatow) cz?dc Mario

Party. Seria ta jest u nas niedoceniana, a szkoda, bo ta

planszowka w wydaniu elektronicznym, ze zwariowanymi,

zr?cznosciowymi mini-grami potrafi rozkr?cic kazdq

imprez?.

Nowy kontroler daf autorom zupelnie nowe mozliwosci.

W listopadzie w Japonii zaprezentowano demo
zawierajqce szesc przykladowych gier, dajqcych

przedsmak tego, co zawierac b?dzie finalna, planowana

na marzec (Europa) wersja. Najprostsza z gier polega na

jak najszybszym potrzqsaniu butelkq wody gazowanej,

tak by po odkorkowaniu strumieii

wypychanej przez cidnienie wody byl jak

najwyzszy. Rownie prostym zadaniem

jest wciqganie flagi na maszt - wystarczy

szybko przesuwad Wiilota w g6r? i w
ddl. Kolejna gra polega na celowaniu do

szybko przelatujqcych tarcz, nast?pna na

przechylaniu Wiilota tak, by spadajqce

kulki odbijaty si? w odpowiedniq stron?.

Jest tez zadanie polegajqce na rzucaniu

lassem w kierunku obracajqcych si?

beczek, celem wyciqgni?cia tej z

najwi?kszq ilosciq punktow. Najbardziej

ztozona z zaprezentowanych gier to

wydcigi na nartach wodnych, w ktdrych

punktowane jest m.in. zbieranie monet.

Poki co zapowiedziano ok. 15 konkurencji,

z ktorych wi?kszos6 pozwoli na

jednoczesnq zabaw? czterem graczom.

Do wyboru b?dzie 14 postaci (w tym dwie

nowe) oi*az 8 roznych plansz w sceneriach

typowych dla Nintendo (nazwy typu DK’s

Treetop Temple czy Goomba’s Booty

Boardwalk mdwiq same za siebie).

Pozostaje miec nadziej?, ze w petnej

wersji konkurencji b?dzie duzo wi?cej.

Rayman Raving Rabbids miat ich

kilkadziesiqt, lecz jego stabq stronq by)

kiepsko zorganizowany multiplayer. Ten

w Mario Party 8 na pewno nie zawiedzie
- wszak to kwintesencja gry. [kilu]

Surfuj z Oper?

W polowie

grudnia Nintendo -

niespodziewanie I,V
j

zapowiedziato
j j

upublicznienie wersji j
beta przeglgdarki 1 £

cu r

Opera. Program ** » — *
(J

jj
udost?pniono jeszcze

'

' Q
przed Swi?tami. + Q *
Sci^gnqc mozna

go takze w Polsce, —

—

wystarczy polqczyd =

si? z Wii Shopem

(by bylo to mozliwe,

niezb?dna jest —— - o_

zmiana w opcjach r. ";s -* * '
.’Axw .«.wunwua

kraju z Polski na

np. Wielk^ Brytani?)

i wybracopcj?

Wii Software.

Przegl^darka sciqga

si? bfyskawicznie i rdwnie dobrze dziata. Jako ze

jest to wersja testowa, nie s? dost?pne zadne opcje,

mozna jedynie przeglqdad strony. Adresy wpisujemy

za pomoc? wySwietlanej na ekranie klawiatury

(zwyktej lub takiej jak w komorce), program probuje

przy tym zgadn^d. jakie stowo chcemy wpisad.

Nawigacja jest zaskakujqco wygodna - stron?

mozna wyswietlac albo w catosci (by zajmowata

calq szerokosd ekranu), albo powi?kszajqc wybrany

fragment za pomocq przyciskdw +/-. Program

wydwietla bez zadnych opoznieii czy wi?kszych

przyci?c nawet bardzo zlozone witryny (chod jest kilka

wyjqtkdw). Co nie mniej wazne. obsluguje niezwykle

popularny serwis Youtube, a takze oczywiScie aplety

java i flash (dziala spora cz?sc gier we flashu).

Wady - brak polskich znakow, mozliwosfi

otwierania tylko jednej strony na raz (Opera

na PC pozwala na przeglqdanie wielu stron

jednoczesnie; na Wii prawdopodobnie nie

b?dzie to mozliwe ze wzgl?du na mniejsza ilobd

pami?ci RAM), czarna ramka wokol ekranu

oraz brak obstugi myszki i klawiatury

(w kohcu konsola ma dwa porty USB). Zapewne

cz?sc z tych niedogodnoSci zostanie usuni?ta

w wersji finalnej, ktora b?dzie dost?pna (za

darmo) w marcu. Posiadacze telewizorow LCD
i plazmowych majg kolejny powod, by

zaopatrzyc si? w kabel component, [kilu]

* Pogodynka

Rdwniez w grudniu

ruszyl serwis

pogodowy. Mozna

za jego pomocg
sprawdzid warunki

atmosferyczne

i prognoz? na

najblizsze 5 dni

w najwi?kszych

miastach na

calym swiecie (z

polskich metropolii

dost?pne s? jedynie

Warszawa i Krak6w).

Lokacj? wybieramy

poruszajac si? po

trojwymiarowym

globusie i plynnie przyblizajqc interesujqcy

nas fragment. Efektowne i przyjemne, chod

raczej malo przydatne. Pod koniec stycznia

ruszyd ma bardziej praktyczna ustuga - serwis

informacyjny BBC (na polsk? wersj? raczej

nie liczcie). Oczywiscie obie ustugi wymagaj?

pot?czenia z Internetem. [kilu]

Pi
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WERSJE PS3 I TEZ
PCHAJMy ZA^ TVSIAC

EUROPA. EUROPA
HMM... PRZyPOMNIJ
MI CO TO ZA sied
SKLEPdW BO NIE

Jv KOJARZE^^

CO NOWEGO PLAYSTATION 3

Co i kiedy dla Europy?
Na swiat trafil interesujqcy wyciek

(podobno z pewnego £r6dta) w
temacie startu PS3 na naszym
kontynencie oraz nowego firmware'u,

ktory b?dzie temu towarzyszyt.

Prawdopodobna data premiery to

03.03.2007, chociaz mozliwe sa
takze 2 i 9 marca. W tym samym
czasie w sklepach pojawid si? ma
kamerka do PS3 - HDip Camera,

czyli odpowiednik xboxowego
Live Vision. Na tym jednak koniec

firmowych akcesoriow - jak twierdzi

"donos", Sony nie jest zainteresowane

produkcja headsetow, myszek
czy klawiatur, nie b?dzie takze

licencjonowanego kabla VGA.
Gtbwny powbd to produkty firm

konkurencyjnych po bardziej

atrakcyjnych cenach • Sony nie ma
ochoty na walk? rynkowa w tym

sektorze. Takze w marcu ma jakoby

ruszyd SingStore - rozszerzenie

PlayStation Store dedykowane
wytacznie serii SingStar, z utworami,

tapetami i innymi bajerami do
sciqgania. Tymczasem nowy firmware

przyniesie podobno: oczekiwany

multi-tasking (w tym mozliwoSb

konferencji audio/video podczas
grania i korzystania z menu konsoli),

nowe tryby wyswietlania menu
XMB, nowe animacje dla playera

muzyki, nowe opcje przeglqdania

fotek, usprawniony download z PS
Store oraz nowe funkcje dost?powe

dla Remote Play - dost?p do PS3
b?dqcej w Sieci za pomoca PSP
oraz Internetu. Typowo rynkowe juz

info mbwi o tym, ze wersja 20 GB
moze byb praktycznie niedost?pna

w Europie, ale za to cena PS3 60

GB moze byd nizsza niz zaktadano.

Specjalnie dla nas w Europie ruszyt

juz takze serwis, ktory pozwala

sobie zaklepad PlayStation Online

ID, jakim b?dziemy si? postugiwad w
Sieci. Znajdziecie go pod adresem:

https://account.np.ac.playstation.net/

[butch]

GRAN TURISMO
Developer: Polyphony Data wydania: nieznana

0 Eksperymenty maja to do siebie, ze dobrze

stuzg og6lowi. Eksperyment pod kryptonimem

Gran Turismo HD na PS3 okazat si? niezwykle

pozyteczny. Ale po kolei... Si?gajqc pami?cia wstecz,

przypominam sobie, jak najaralem si? na zaimplementowany

widok FPP i pi?kne deski rozdzielcze niczym w Test Drive:

Unlimited- taka nowink? przyniosfa garsc screenow, ktore

kilka miesi?cy temu pojawily si? w Sieci. Niestety, w wersji

demo na prozno szukac tego jakze oczekiwanego od GT
..ficzera". Dlaczego? Programed porzucili prace nad GT
HD, prawdopodobnie w obawie przez linczem, na rzecz

pelnoprawnego GT5. Natomiast HT HD, jako ze jest gotowe,

mozna sciggac z Sieci za darmo. Koniec gtupich wizji

dokupowania pojedynczych fur i tras. Ufff...

Demko nie zaskoczylo mnie rozmachem - zaledwie jedna trasa

(The Eiger Nordwand), na szcz?scie ciekawa: p?tla mierzqca

ok. kilometra, w gorskich klimatach, ze wzniesieniami, licznymi

zawijasami. W trybie Time Attack lykasz fur? i - ta-dal - musisz

zaliczyc okr^zenie w okreslonym czasie. Jesii dokonasz tej

sztuki, odblokowujesz kolejne fury. W demku znalazto si?

tqcznie 20 samochodbw (10 normalnych i 10 stuningowanych), w
tym m.in.: Ferrari 599 '06, Honda Integra Type R '04, Lotus Elise

111R '04, Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR '05, Toyota Celica

GT-Four Rally Car '95.
1 teraz ciekawostka - po odblokowaniu

f wszystkich fur pojawia si? nowy tryb, mianowicie Drift, w ktbrym

I

siadasz za kotkiem dowolnego samochodu, tyle ze z wylqczon^

elektronikq, i wesolo driftujesz. Zadanie polega na wyczesaniu

jak najwi?kszej ilosci punktbw na jednym okr^zeniu, przy czym
premiowane s? jedynie akcje zakonczone pelnym sukcesem, tj.

bez klepy. Hmm, delikatnie mozna rzec o odpowiedniku punktow

Kudos z PGR-a. Jak si? bawilem? Nieco arcade'owe poslizgi

w GT to w sumie nowosc i ci?zko byto mi si? przyzwyczaic,

szczegolnie ze hamowanie przed zakr?tem odbywa si? w
ramach symulacji, jednak ogolnie - jako przerywnik - byto w
porzqdku, za to bez rewelacji.

Grafika... Co tu duzo gadac - tytut GT HD jest bardzo

wymowny. To, co ujrzalem na ekranie redakcyjnego LCD
720p, przeroslo moje najsmielsze oczekiwania! Oczekiwalem

bowiem, ze ujrz? mocno podpakowane GT4, w HD, ujrzalem

za§ GT4 w HD. ale nie podpakowane!!! Generalnie wstyd.

Bump-mapping na powierzchni drogi nie ulegt zmianie

wzgl?dem „czas6w PS2”, otoczenie jest niezwykle puste i

wykonane kompletnie na odwal si? (przebrzydle,

pasy trawy sterczg niczym atrybut

Inspektora Erektora), zaS chtopki

okupujgce zbocza i wyznaczone rewiry

za barierkami to prawdziwa zenada w
HD. Aliasing walgcy po galach, niczym

nie zaskakujqce modele samochodow,

na szcz?scie framerate trzymajqcy state

60 fps'ow - oto kilka st6w nt. wykonania.

Doprawdy, gdyby ta gra ukazala si? i

kosztowata grube pieniqdze - turlatbym

si? ze Smiechu.

Ludzitem si? do tej pory, ze GT HD
przyniesie mimo wszystko powiew

Swiezosci, chocby widok FPP. Ale nie

- zaimplementowano nawet te same
sample silnikdw i piskow opon (juz chce

mi si? rzygac na ich dzwi?k), uszkodzeh

jak nie byto tak nie ma itd. Niewazne,

bo wszystko dobrze si? skortczyto. GT
HD to juz tylko ciekawostka dropsa - nie

zostanie wydana. Oczywiscie kazdy

szanuj^cy si? fan wyscigdw sciggnie to

darmowe demko z Sieci (PlayStation

Network), pogra... i pewnie otrze pot z

czota, ktbry powstanie na mysl, ze taki

kapiszon mogt zostad oficjalnie wypluty

na rynek. Polyphony, wez si? wreszcie do

roboty! Chcemy miazdzacego GT5, bo

jak nie, to... to... b?dziemy szarpad tylko

w druga Forz? na 360-tce. (...) Oceny nie

wystawiam, bo za mato tu gry w grze,

a grafika to takie... no, trzeba przyznad

„mocne 5”. LOL! Ale Gamera i tak jest

posikany ze szcz?scia. Fanboy.D [HIV]
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FINAL FANTASY XIII

FINAL FANTASY VERSUS XIII

? PLAYSTATION 3 CONOWEGO©

Developer/Wydawca: Square Enix Data wydania:jiiezr

0
Stato si? juz tradycjq, ze pod
koniec roku w Tokio odbywa si?

impreza poswi?cona najblizszym

premierom gier wideo oraz mangi i

anime. Nie inaczej byto w grudniu 2006. kiedy

Square Enix, Nintendo oraz Sony zebraty

si? w jednej hali, by w ramach Jump Festa

przedstawic trailery nadciqgajqcych tytutow.

Szczegolnie interesujqco wypadly pierwsze

czqstki informacji (po tych udzielonych na E3),

dotyczqce obu szykowanych na PS3 odslon

Final Fantasy XIII.

JeSli chodzi gr? wiodqcq w projekcie, a

wi?c samo FFXIII (bez podtytulu Versus), to

ujawniono kilka nowych szczegdldw, ktore

zapewne b?dq fundamentem categotta

fabularnego tej gry. Filmik, ktory mozna byto

obejrzec na zamkni?tym pokazie, rozpoczynat

si? od uj?d pot?znego podniebnego miasta,

FFXIII

..ostatni Krysztat", ktorego

straznikiem jest jego ..krol",

czyli tajemniczy jegomosc z

trailers. Po krotkim uj?ciu na

tronie straznik Krysztatu zostaje

odeskortowany w pewne

miejsce, gdzie rozpoczyna

zwanego Cocoon. Ow lewitujqcy nad ziemiq

dwiat uzywa pot?gi Krysztatow do obrony

przed zagrozeniami ze strony mieszkancdw

wlasciwej ziemi, o nazwie Pulse, czyli tych

wszystkich. ktorzy nie mieli szcz?scia zalapac

si? na olbrzymiq fruwajqcq platform?. Ta

znakomita rola magicznych krysztatow dla

tego swiata wyjasnia nazw? catego projektu

Square Enix, czyli Fabula Nova Crystallis. Po
pewnym okresie rozwoju swiat Cocoon poczut

si? zagrozony ze strony mieszkancdw ziemi,

a niektorzy obywatele latajqcego miasta z

niewyjasnionych przyczyn uciekli

DOROSLA, MROCZNA, NIETUZINKOWA
- TAK NAJKROCEJ MOZNA OKRESLlC
FABULA dw6ch TYTUL6WZ projektu
FABULA NOVA CRYSTALLIS. SQUARE
ENIX NARESZCIE UJAWNILO PIERWSZE
OFICJALNE FAKTY DOTYCZACE FFXIII.

Id dTi na dot. do Pulse. Taka

i’ ~swm
wladze podmobnejW wyspy. ktore decyduja

si?

zniszczenie wrogiego

swiata - rutajzaczyna

si? rola heroiny.

ktdrq oglqdamy na

filmikach od czasu E3, a ktdrej oficjalny pseudonim brzmi

Lightning. To wtadnie ta dziewczyna ma zakortczyc egzystencj?

naziemnego dwiata i prawdopodobnie Gracz b?dzie jej w tym

pomagal (bytoby to mitq odskoczniq od kolejnej humanitarnej

misji w jRPGI). Square Enix ujawnito, ze Lightning porusza si?

w tak oszatamiajqcym tempie oraz ma nadludzka zwinnodc

dzi?ki specjalnemu urzqdzeniu, ktdre podarowaty jej wtadze

zaawansowanego technicznie Cocoon. Czy jest

to uzasadnienie bullet-time'owego

zwolnienia animacji podczas

wyboru komend przez Gracza?

Poki co mozna snuc tylko domysty

co do charakteru walki, bo nadal

czekamy na jakis grywalny

kawatek kodu.

Podobna sytuacja jest z FF

Versus XIII. Jedyne, co mozna
byto ujrzec na Jump Festa

w temacie tego dodatku do

wiodqcego tytutu w Fabula Nova
Crystallis, to rozszerzona wersja

trailera znanego juz z E3. Gra

osadzona jest w znacznie bardziej

realistycznym swiecie. bo teren,

po ktdrym porusza si? bohater,

przypomina wspotczesny Nowy
Jork lub Tokio. Gdzied w owym
obszarze ma byd przechowywany

batali? z grupq zotnierzy. Przy

okazji tej rzezi zotdakow, krew

bogato oblewa otoczenie,

co jest dosyc odwaznym
posuni?ciem jak dla Square

Enix. Ekipa developerow od

Kingdom Hearts i przemoc?

Moze bye ciekawie!

Wyglqda na to, ze dostaniemy

dwa bardzo klimatyezne i

doroste tytuty, ktdre nie bpdq
stronic od nietuzinkowych

rozwiqzan fabularnych.

Mozna chyba zaryzykowad

stwierdzenie, ze Versus ma byd

spojrzeniem na akcj? FFXIII

z drugiej strony barykady,

a wi?c z punktu widzenia

mieszkancdw ziemi, ktorzy

nie sq tak zaawansowani

technicznie (stqd wspotczesny

nam wyglqd metropolii), ale

mimo wszystko starajq si?

odeprzec atak Cocoon i

grozb? unicestwienia, ktorego

symbolem jest dziewczyna o
pseudonimie Lightning. [Zax]
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|Z KIM WALCZYMY?

IKIM STERUJEMY?

CO NOWEGO ZAPOWIEDZ

Developer: INSOMNIAC Wydawca: SCEE Data wydania: MARZEC

Zanim zaczniecie czytac dyskusj? Butchera i

HIVa, dotycz^cg wykonania Resistance: FoM,

WARTO WIEDZIE
...o jednej z najlepszych launchowych gier na

PS3.

C Lipiec 1951:

ostatnie 20 lat

obca rasa Chimera

zdobywala tereny

Rosji, infekujgc

ludziom wirusa

i jako mutantow

kaptujqc do swych

oddziatow - teraz posuwa si? wgt?b Europy. Oslatni bastion

oporu to Wielka Brytania.

C Ktoz mogtby

ratowac swiat, jesli

nie amerykanski

twardziel?

Sierzant Nathan

Hale przybywa

naWyspy.aby

wspomoc brytyj

oddziatyw walce z najezdzc?. Jakie tajemnice Obcych uda

wywlec na swiatto dzienne? Czy ludzkosc zwyci?zy?

t %:

IBAJER TKWI W...

ale przydatn^B

arsenale petnym

zabawek na

kazd? okazj?,

roznorodnych lokacjach dobrze oddajqcych wojenny chaos

oraz nieztych wizualiach (w tym design kreatur).

IDOPASIONY MULTIPLAYER
IBB C 40 typa na

jednej mapie to

poki co konsolowa

rzadkosc

- tutaj smiga bez

problemu. Dwie

strony konfliktu,

wielkoSc map

skalowana do iloSci Graczy. system rang, klany, ciekawe

tryby i bogate statystyki.

PRZED PREMIERA PLAYSTATION 3 WIELE MtiWILO SIE NA
TEMAT MOCYTEJ KONSOLI. M6WIAC WPROST, NOWY
BENIAMINEK SONY MIAL SKOPAC XBOXA 360 POD KATEM
GRAFIKI. AMERYKAKlSKO-JAPOKlSKlEJ PREMIERZE SY-

STEMU TOWARZYSZYLO KILKA GIER, M.IN. RESISTANCE:

FALL OF MAN -FPSOD DEVELOPERAZNAJACEGO SIE

NA RZECZY, ODPOWIEDZIALNEGO ZA SMOCZA SAGE PT.

SPYRO TOWARZYSZACAWSZYSTK1M KONSOLOM SONY.
TAK*E SERIE RATCHET&CLANK (PS2). TAKIE COMBO OZN
CZALO WIEC Z ZALOZENIA NIE LADAWYPAS GRAFICZNY,
KTORY MIAL SPRZEDAC SYSTEM, POKAZUJAC, CO POTRArt
POTW6R Z JAPONII. CZY POKAZAt...?'

O W grze nie brakuje hardkora i chlapiqcej juchy o ile nie

ulegla ona ocenzurowaniu przez nasza konsole. Strzezcie si?

japoriskiej wersji systemu!

El
HIV: Szczerze powiedziawszy, odpalaj^c Resistance nie liczyle

na kolejny cud dwiata. Stworzenie wypadnego doomowca, kt

juz na starcie systemu miatby pokazad pazur, jest niemozliw

bowiem wymaga dobrego opanowania architektury konsoli.

Tym bardziej wi?cto, co ujrzalem... zaskoczyto mnie pozytywnie. Majqc

w pami?ci paskudnq konwersj? czwartego Quake'a na launchu X360,

Resistance wywart na mnie ogromne wrazenie. Nie powalit mnie, ale

pordwnujqc rzeczone doomowce - Resistance wygl^da znacznie lepiej.

Butcher: Ja, przyznam szczerze, liczytem na troch? wi?cej niz dostalibmy.

Oczywibcie oczekiwanie poziomu Gears of War bytoby utopiq - w kortcu

to druga generacja na X360, a w przypadku PS3 mamy do czynienia

z tytulem startowym. Ale jakoS caly ten hype lekko mi si? udzielit: od

momentu zetkni?cia si? z Resistance na E3, przez kolejne zapowiedzi, filmy,

informacje, wywiady - chyba podsk6rnie oczekiwafem malego cudu, majqc w
pami?ci, ze Insomniac zaczynato od FPP (Disruptor), a ich Ratchet & Clank

to klasa sama dla siebie. Spotkanie z produktem finalnym zamiast „uczty”

okazato si? raczej standardowym „positkiem”.

HIV: In plus trzeba zaliczyd design potwordw oraz dost?pnych rodzajdw

broni. Maszkary wyskakujqce pod luf? sq fikudne, dosyd charyzmatyczne,

aczkolwiek brakuje im polygondw, w efekcie czego sq nieco kanciaste.

Doczepid mozna si? rdwniez do ich animacji - jest zbyt kodlawa. Gdyby
do sesji motion capture zatrudnid Scier?, developer miatby zgrabowane

naturalne „ruchy kosmity”, czyz nie;)?

Butcher: To na pewno - pytanie tylko, ilu Graczy zniostoby tak okrutny widok.

Zbytni realizm mdgtby odrzucad od tej gry, pewnie dlatego zrezygnowali,

hehe;). Ale zarty na bok - dost?pny w grze arsenat byt „oczkiem w gtowie"

Insomniac, zresztg zboczenie to zostato im jeszcze z czasdw Ratcheta. Tak
pomystowe, a jednoczednie uzyteczne giwery to dzisiaj rzadkodd w FPP.

Wielu twdrcdw idzie na tatwizn?, wzoruj^c si? na rzeczywistych pukawkach.

To samo tyczy si? przeciwnikdw - producent z dumq prezentowat je od
samego poczgtku, ich wizerunki epatowaty brutalnosci^ juz od pierwszych

I
promocyjnych^Ale stusznie

zauwazyfed - poza swietnymi ryjami, ich ciatom

brakuje troch? polygondw. Nie grzeszq tez

bogactwem szczegdtdw, na ktdre aktualnie

ktadzie si? coraz wi?kszy nacisk - bo takie

mozliwodci daje przeciez nowa generacja.

Jednostki Chimera S3 przez to mato wyraziste

i w sumie mato efektowne, gdy przyjrzymy

si? im z bliska. Zabawny przy tym jest fakt,

ze pokuszono si? 0 taki detal, jak mozliwosc

odstrzelenia zwtokom jakichd rurek na ciele.

Ale OK, nie szukajmy dziuryw catym - wazne,

ze w swiecie gry potwory speiniajq swojq rol? z

nawiqzkq.

HIV: O tak, i w tym kontekdcie ich kodlawe

ruchy zdajq si? byd w pelni uzasadnione;). Tyle

ze cz?sto nie przystajq do catkiem tadnego

otoczenia. W ogdle cata gra jest dziwnie

„nierdwna" - niektdre etapy pokazujq wyrainie,

ze developer miat pomyst i przysiadt do roboty

(np. zdobywane wzgdrze), w innych zas poszedt

na tatwizn? i zaserwowat sztampowe korytarze,

oswietlane catkiem tadnie symulowanq wiqzk^

z latarki, nie liczqc braku generowanych cieni.

Ogdlnie mozna odniebd wrazenie pustki

- otoczenie jest zwykle zbyt sterylne.

Pita
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Butcher: S?k w tym, ze to, co jest mocq tej gry, jest takze jej

sl&bosciq: to kolejny shooter FPP. Ci?zko po raz tysi?czny

.odkrywad Ameryk?", gdy przeci?tny maniak FPS-ow ma za

sobq setki kilometrow korytarzy, tysiqce biur, fabryk, dziesiqtki

zrujnowanych miast, lasy, wzgdrza, okopy i mndstwo
innych lokacji. Jezeli ktod robi gr? wojennq w klimatach

urbanistycznych, ci?zko mu b?dzie zaskoczyd czymd publik?.

Wtedy warto przynajmniej postarad si? o nadanie otoczeniu

realizmu - i to moim zdaniem cz?dciowo si? tutaj udato.

Wojenna pozoga w terenach otwartych straszy na kazdym
kroku: syf, dmieci, ruiny, ptonqce wraki - jestdobrze. Ci?zko

jednak byd oryginalnym projektujqc korytarze:). Cz?dd sekcji

laktycznie straszy pustkg - zwtaszcza wn?trza domdw.

nie uwazasz? Poza nieszcz?snym (dla PS3) GoW
i moze Lost Planet, nie ma praktycznie produkcji,

ktdra w jakid szokujqcy sposdb bije Resistance

na gtow? - mdwi? o Call of Duty 3, F.E.A.R. czy
RS: Vegas. Oczywidcie - sq bardzo tadne, ale czy

faktycznie widad po nich, ze konsola jest na rynku

juz rok i developerzy zgt?bili jej architektur??

A czy Resistance wyglqda na .nowicjusza"?

Moim zdaniem nie ma si? czego wstydzid.

HIV: I tym oto sposobem doszlidmy do
porozumienia, bowiem zgadzamy si?, ze

Resistance prezentuje si? solidnie, szczegdlnie

jako launch title. Ja jednak chc? wi?cej. Che?
wi?cej od tak zacnej konsoli, kt6rq reklamowano
jako totalnego wymiataeza grafieznego,

pogromc?, dominatora na najblizsze lata.

Odnodnie wymienionych przez Ciebie gier na

X360 - CoD3 jest pi?kne i ptynniutkie, ale nie

kazda gra b?dzie wyglqdac na 360 tak jak GoW.
Mato ktdra b?dzie... Podsumowujqc, widzqc

konwersj? Quake'a na X360 nie wierzytem w ten

sprz?t, natomiast po obtrzaskaniu Resistance

widz? wyraznie, ze trzecia Sonka dostanie tadne

gry, lecz trailer Killzone'a to czyste science-fiction.

HIV: I dobrze prawisz, bytbym nawet sklonny naiad Ci wddki,

gdyby nie pewien szkoput: sztampowe korytarze mog^ t?tnid

grozq nie tylko za sprawg zgaszonego dwiatta. Urwana
jarzenidwka generujqca ruchomy pbnkt dwietlny (vide

Doom 3), obdarte dciany, dziury po kulach, gdzieniegdzie

wyrwy, putapki jakied - chodby wigzki lasera, ktdre mozna
przegapid i uruchomid przez przypadek zamontowany
tadunek wybuchowy (vide Half-Life 2). Albo pdtprzezroczyste,

kuloodporne szyby - widad za nimi jakid ruch, ale sylwetka

postaci jest bardzo niewyrazna, nie wiadomo co robid,

a serce wie - przyspiesza... Wiesz, niech cod si? dzieje...

A co powiesz o teksturach? Przygl^daj^c si? im z bliska

O Gdy pr/yjr/eC sip otoczeniu z ohska. teksiury moga n e zachwycac A e gra ma

swoje momenty i nie brak wizualnych peretek - tak jak w powyzszym przyktadzie

bump-mappingu.

- cz?sto si? krzywitem. Nie tego spodziewatem si? po teoretyeznie

tak mocnej konsoli! Wiem, wiem, to jest launch, ale tekstury w
Resistance nie powinny prezentowad si? jak w dobrej grze na
PS2, jeno w wysokiej rozdzielczodci. Oczywidcie Xbox 360 ma
juz za sobq t? chorob? wieku dzieci?cego (przy czym wiele gier

zdaje si? byd chorych), oprawa Gears of War zabija, jednak ja chc?
znaeznie wi?cej. Jak sgdzisz - czy za ok. rok konsola Sony da
rad? i pokaze, co to znaezy next-genowa pot?ga?W kortcu to miaf

byd potwdr...

Butcher: Skoro pierwszq rocznic? 360-tki ozdabia takie Gears of

War, nie widz? przeszkdd, aby za rok nowa Sonka takze pokazata

pazury - moze nawet nastqpi to szybeiej, niz si? spodziewamy?
Zaryzykuj? dmiate twierdzenie, ze oceniamy launchowy tytut PS3,

ktdry moim zdaniem - technicznie i grafieznie - stoi na r6wnym
(lub troch? nizszym) poziomie, co wi?kszodd aktualnych FPS-6w
na Xboxa 360. Czyz nie tego wtadnie oczekiwali wielbiciele marki

PlayStation? Juz na starcie roczna przepadd mi?dzy konsolami
zostaje drastyeznie (ale nie calkowicie) zredukowana,

UNITED
COMPUTERS
SERVICE



TYDZIEN PO WYSLANIU HALO 2 DO TLOCZNI, BUNGIE
WIEDZIAtO, ZE BALANS W MULTI WYMAGA PATCHA.
PRACUJAC MIESIACAMI PO 18 H/DOBE NAD DETALAMI,
NIE ZAUWAZASZ JUZ DUZYCH PROBLEMOW.

CO NOWEGO ZAPOWIEDZ

HALO 3
Developer: Bungie Wydawca: Microsoft Data wydania: jesien/zima 2007

O Widoczki z High Ground - nowej mapy w multiplayerze. Duchowa

nast$pczyni Zanzibar, idealna dla max. 10 Graczy i meczy typu CTF:

baza przyklejona do skat, z wieloma mozliwymi wejsciami do obrony.

Atakuftcy majq Warthoga, obroricy Ghosta.

ak wtasnie konczy sie swiat"

- stwierdza Cortana w pierwszym
trailerze zapowiadajacym

najgoretszy tytut 2007 roku.

I wszystko wskazuje na to, ze

swiat Halo 3 skortczy sie z wlelkim

hukiem - Bungle szykuje kolejnego killera, a doktadnie

przemySlana akcja marketingowa rozpoczela sie zaraz

po premierze Gears of War, dokladnie w pi^ta rocznice

narodzin seril: nowe trailery, screeny, informacje,

zapowiedz publicznych beta-testdw. Gracze poznali

kolejne tajemnice finalnego spotkania ze swym kultowym
uniwersum, a hype jest wciaz umiejetnie podgrzewany i

utrzymywany przy zyciu przez specdw od public relations.

Podsumujmy najswiezsze doniesienia z owego tygla,

pelnego takze plotek i domystdw, starajac sie skupic

jednak na potwierdzonych faktach.

ujawnito swiatu 20 grudnia, ukazujac pewne ich cechy,

klasy postaci, uzbrojenie, a poniekgd role jaka beda
odgrywac w calej opowiedci. Wezmy jednak pod uwage,
ze to co nam zdradzono, to wciaz etap pre-alpha

produkcji i niekoniecznie musi skoriczyc w produkcie

finalnym. Halo 2 konczy sie rozfamem w szeregach
Covenantdw - Brutowie rosna w site, wdajac sie w wojne

„z bara", wyrywanie rak oponentom,
deptanie lezacych, wylamywanie szczeki czy

Smiertelne „wklejanie" czlowieka uderzeniem
z rozpedu w sciane lub skate to przyktadowe

mozliwo^ci. Niektdre jednostki uzbrojone sa
w znany jui i widziany w H2 potezny mtot,

kt6ry zostawia z trafionego „mokra plame",

kruszac go jednym ciosem. Sami takze

odnosza widoczne rany - przy odpowiednich

trafieniach np. peka im zbroja lub hetm. Na
potrzeby widowiskowych (i trudnych) walk

wprowadzono dziatania grupowe Brutow -

poruszaja sie druzynami i na rozkaz dowodcy
podejmuja okredlone akcje, np. wszyscy
rzucaja w naszym kierunku granaty, co jest

nie tylko efektowne wizualnie, ale I grozne.

Z marketingowo-medialnych przekazow
w temacie Halo 3 mozna te* wytowid kilka

bardziej ogolnych informacji dotyczacych
roinych elementow gry i kultowego juz
multiplayera, kt6ry - chod wydaje sie to

niemozliwe - ulega dalszemu szlifowaniu

i podrasowaniu. Grudniowa reklama TV
Halo 3 przedstawita nam Shield Grenade
- zdetonowany pod nogami Master Chiefa

specjalny granat rozposciera wokot niego

„jajowata" tarcze ochronna- Wiadomo juz

jednak, ze „to nie jest to, co wszyscy maja na
myili" - jak stwierdzit jeden z producentow
na forum Bungie. Nie nalezy tez sugerowac

Oczywiscie ogromna wiekszosc aspektow gry wciaz jest

scisle strzezona tajemnica, jednak postanowiono uchylic

nam lekko drzwi w dwdch kwestiach: pewnych elementdw
multiplayera i nowej rasy, ktora napotka na swej drodze
Master Chief w trybie fabularnym. Zacznijmy jednak od
tego, ze zakohczenie trylogii to hermetyczne zamkniecie
catej historii, ktore bedzie najbardziej czytelne i

zrozumiate dla obeznanych z trescia Halo 2. Jednoczeinie

zawierac ma na tyle informacji kontekstowych I tta dla

tamtych wydarzen, ze i nowicjusze (sa tacy?) tatwo sie

odnajda- Bungie nie ukrywa, ze cieszy ich ekspansja
swiata Halo poza branze gier (nowele, komiksy, film)

jednak sam rdzen opowiesci, ktory znaja tylko Gracze,

nie ulegnie wplywom zadnych powstatych w miedzyczasie

„czynnikow zewnetrznych". Referencje bedaza to dziatac

oczywiscie w druga strone - mozemy spodziewac sie

kolejnych „tworow ubocznych" z postaclaml, lokacjami czy

sprzetem, kt6re widzielismy w grach.

z oddziatami Elite. Jak wskazuja pewne znaki na niebie i

ziemi, tym razem ludzkoSci przyjdzie sie sprzymierzyc z

Elite, przeciwko wspolnemu wrogowi - Brutom wlasnie.

Rasa ta - wysuwajac sie z racji zmian fabularnych na

pierwszy plan - ulegnie przeksztatceniu z gtupiego,

przerosnietego „miesa armatniego" w groznych i

wymagajacych przeciwnikow. Jak stwierdzaja cztonkowie

teamu developerskiego, w poprzednich dwoch odstonach
nie byto ku temu okazji - Brutes pojawili sie zbyt pdzno,

aby ich odpowiednio wykorzystad, ale teraz zostanie to

nadrobione. Wprowadzono trzy klasy postaci: podstawowy
zofnierz ma najmniej wypasiony rynsztunek i srednio

efektywna bron - przewaznie guna i Spike Rifle. Kapitana

poznac po charakterystycznym hetmie z krdtkimi

„rogami" i fioletowym wdzianku, podczas gdy szef catego

zamieszania ma najbardziej reprezentacyjna, ztota zbroje

z napiersnikami i naramiennikami, a gtowe przyozdabia

pokazny hetm z wystajacymi zdobieniami. A co potrafia

nasi milusinscy? Przewracanie Warthoga uderzeniem

OK, przejdzmy do konkretdw - jakie nowe maszkary
serwuje nam producent? Brutowie - bo o nich mowa
- stall sie bohaterami specjalnego filmu, ktdry Bungie



nowa giwera bedzie wi^kszym

rarytasem niz Rocket Launcher i

Halo 2. Magazynek pozwala tylko

na 4 strzaty, ale penetruje kllka

celow naraz.

Wst?pne projekty postacl

Brutdw w wersji alpha, z

pancerzami i przyktadowym

uzbrojeniem: wielkim mtotem lub

podr^cznym gunem typu Spiker.

M274 ULATV czyli .Mongoose"

- nowy, szybkl i zwrotny pojazd

dwuosobowy, bez uzbrojenia.
O Specjalny trailer od Bungie przedstawit dwialu nowych

Brutow: brutalnych i atakujacych grupami. Developer milczy

jednaKna tematsfrzelby widocznej na kilku u|?ciach.
Latwy w manewrowanlu, dwietnie

wchodzi w poslizgl. Ale podatny

si$ wygl^dem HUD, kt6ry mozna byto zobaczyc na filmach

z testowania multiplayera przez zolnierzy w Iraku.

Pasek granatdw na ekranie wskazywat 3 ikony (domysty

mdwily o Plasma, Frag i Spike Grenade), jednak to tez

nic pewnego - moze ich bye mniej lub wi^cej w finalnej

wersji. Wiadomo natomiast, ze teraz zamiast 4 mozna
nosid tylko po 2 sztuki danego rodzaju. Przemodelowaniu

ulegla podstawowa giwera - MA5C Assault Rifle ma teraz

32 pociski w magazynku (zamiast 60), ale za to zyskat na

skuteeznodei przy wi^kszyeh odlegtodciach. W multi MA5C
to defaultowa brort startowa, na tyle skuteezna na krdtkich

i drednich dystansach, ze praktyeznie eliminuj^ca potrzebQ

poszukiwan znanego juz Battle Rifle na mapie (takze

dost^pny, jako broh dlugiego zasi^gu). O montowanym
na ramieniu Spartan Laser wspominalem kilka tygodni

temu w zapowiedzi H3 - wprowadzony jako bron przeciwko

pojazdom, sprawdza si^ tez przeciwko piechocie. Cel

namierzamy laserem, a ladowanie broni (trzymamy prawy

trigger) trwa trzy sekundy - trafienie smazy przeciwnika.

Aktualnie jest bardziej precyzyjny niz snajperka, ale ta

druga jest szybsza w obstudze. Bungie zastanawia si^,

czy nie ograniezye jego mozliwodci tylko do niszczenia

maszyn. Natomiast duzq zmian^ dla maniakdw szybkich

i precyzyjnych ci^d jest wprowadzenie ograniczenia na

Energy Sword - jego „"zywotnodc" limitowana jest teraz

paskiem energii. Przebudowie ulegl takze schemat kontroli:

przyeisk X stracil swoje funkcje - przeladowywanie przeszto

na triggery, (osobno dla ka4dej broni), a prawy odpowiada

dodatkowo za wsiadanie, podnoszenie broni oraz inne akeje.

Klawisz X zarezerwowany jest na jakied specjalne zadanie,

ale samo Bungie nie jest jeszcze do korica pewne czy je

Stworzony na potrzeby multiplayera w Halo 2, system wyszuklwania gier i

dobierania Graczy do dzisiaj uwaiany jest za jeden z najlepszych na Xbox

Live. Ale nie najlepszy - i wtasnie przechodzi gruntowne zmiany, oczywiscie

na zasadzie „nie naprawiaj tego, co nie zepsute". Chyba najwi^ksza nowosd

to XBL Public: w H2 tworzqc jakid wfasny (Custom) typ gry i odpalaj^c mecz,

moglidmy zaprosid do niego jedynie kumpli - bo nikt inny nie wiedzial o jego

istnieniu. Teraz sw6j pomysl moiemy oglosid na XBLP, a mecze b$d^ widoczne

dla innych, aby mogli sie dot^ezyd - wyszukujqc np. wedlug konkretnej mapy i

trybu gry (plus sortowanie wedlug jakodci polaczenia). Oczywidcie Matchmaking i

Custom s^ rozdzielone - nasze statystyki rosn^d b^d^ tylko w tej pierwszej opeji.

Druga nowodd to dwu-warstwowy system rankingowy: Skill oraz Experience

(umiejQtnodci i dodwiadezenie). Podbijaj^c skilla, zyskujemy kolejne rangi (wedle

wybranej postaci, Inne dla Spartandw w UNSC oraz Covenantow): szeregowiec,

kapral, sierzant, itd. Jednak o ile np. sierzant wymaga levelu 20 w Matchmaking,

to kolejna ranga wymaga poziomu 30 - a co zrobid jesli ciQzko nam go zdobyd?

Tu wchodzi Dodwiadezenie - rozgrywanie kolejnych meezy na swojej randze (np.

sierzant) daje nam jej kolejne gradaeje: starszy sieriant, sierzant II stopnia, itp.,

co takze znajdzie odzwierciedlenie w rankingu.

O samych nowodciach w potyczkach sieciowych w skrocie: nowe pojazdy,

giwery, detale trzech ujawnionych map, glosowanie w lobby (veto dla opeji

hosta), nowe statystyki pomeezowe, medale, itd. Ale nie kazdy Czytelnik PE jest

ha(lo)rdkorowcem, wstrzymam si§ wise do czasu kolejnych konkretnych doniesien

- moze kapnie cos z singla. Na koniec jednak jeszcze maly „detal": szokuj^ca.

nowosci^ przynajmniej w skali konsolowej - jest ogioszona pod koniec roku

mozliwosc udzialu Graczy z (prawie) calego swiata w masowych beta-testach

multiplayera Halo 3, ktdre rusz^ wiosnq 2007. Mozliwodc szarpniscia w sieciowe

H3 conajmniej pdf roku przed premier^ to marzenie miliondw Graczy. Ja

natomiast tworzqc ten tekst zalapalem tak^ podjars i nostalgia, te chwilowo

w k^t poszfy Girsy i Vegas, a do czytnika wskoczylo Halo 2. 1 juz

ze Halo-killer moze byd tylko jeden: kolejne Halo, [butcher]

wprowadzi.
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S Polowanie na

pojedynczych

zotnierzyto

j

podstawowy

[przetrwanie, gdy

skoriczy si? nam

adrenalina.

CIPHER
Developer: Edge of Reality Data wydania: 2007

,'NARESZCIEORYGINALNA
Donni wr ia \m mac7vuPRODUKCJAW NASZYM
UKOCHANYM GATUNKU - CZY
CIPHER ZAJMIE GODNE MIEJ-
SCE OBOK SNAKE'A I SAMA
NA PdtCE ZE SKRADANKAMI?

Co jakis czas slyszymy o rewolucji w roznych gatunkach gier - ma byd

pi?knie i nowatorsko, a najcz?sciej wychodzi jak zawsze. Tym razem
przetom w skradankach zapowiada Edge of Reality ze swoim Cipher

Complex. Czy tworcy wqtpliwych hit6w na licencji "Rybek z ferajny" i

"Skoku przez plot” majq szans? udoskonalid kultowe stealth? Za temat faktycznie

zabrali si? na powaznie, zaczynajqc od konkretnej fabuly i zatrudniajqc twdrc?

scenopisdw do takich obrazow jak "Equilibrium" czy "Memento". Realia gry

powiqzano z rzeczywistymi wydarzeniami na dwiecie, pr6bujqc ukazad wojn?

jako jeden z najbardziej zyskownych interesdw na dwiecie. John Sullivan (aka

Cipher) to weteran irackiej Wojny w Zatoce - jego zasfugi daty mu miejsce

w specjalnej jednostce do zwalczania broni atomowej rozsianej po dwiecie.

Spotykamy go w momencie tropienia rosyjskiej gtowicy na terenie Iraku, tuz

przed inwazjq USA w 2003 roku. Jednak jego informator, handlarz broniq,

zdradza go w ostatnim momencie, zostawiajqc z kulkq w tyle gtowy. Cipher budzi

si? ze dpiqczki kilka lat pdzniej

w tajnym szpitalu wojskowym,

odkrywajqc, ze jego uktad

nerwowy zostat wzbogacony o
eksperymentalnq technologi?

zarzqdzania adrenalinq. Budzi

si? nieprzypadkowo - rzqd jest

na tropie tej samej gtowicy,

tym razem ujawnionej gdzied

na wysepce w poblizu Syberii.

Podczas prdby zwiadu atak

rakietowy zmusza Johna i kumpli

do opuszczenia ich F-117, ale tylko

on wychodzi cato z opresji, tracqc

kontakt radiowy z bazq. Sam na

wyspie, wspomagany radami

oficera wywiadu przez codec,

postanawia wziqd sprawy w swoje

r?ce - i tu wkracza Gracz.

Swoj pomyst na gameplay producent okresla mianem "agresywnej infiltracji" - w
przeciwieristwie do standardow gatunku, sukces naszych dziatari zalezed ma od

szybkich decyzji i btyskawicznych akcji, zamiast czajenia si? po kqtach i unikania

walki. Podstawq innowacji jest w^pomniana adrenalina -jestedmy w stanie

wykoriczyd grup? przeciwnikdw w utamku sekundy, unikad kul, wrogich ciosdw

czy przebyd niepostrzezenie duzy obszar terenu. Zuzywamy przy tym nasz "ztoty

drodek". ktdry powoli odnawia si?

samoczynnie (wskainik na ekranie)

poprzez znajdowane zastrzyki

lub najefektowniej - na drodze

udmiercania wrogow, Gdy zabraknie

nam adrenaliny, nie padamy na

twarz i nie jestedmy bezbronni,

ale nasze moce znikajq, czyniqc

z nas "zwyktego" cztowieka. To

wymusza przemydlane i strategiczne

korzystanie z hormonu - ostatnie,

czego chcemy, to "zanik sit" w drodku

ostrej jatki albo na terenie g?stym od

patroli. Zeby nie byto zbyt kolorowo,

nawet ze swym bajerem Cipher nie

jest niedmiertelny - kilka celnych

strzatow ktadzie go na gleb? jak

kazdego. Chodzi jednak o to, aby te

nigdy nas nie dosi?gly - to my mamy
wychodzid z inicjatywq i pozbywad
si? zagrozenia, zanim przeciwnik

si? zorientuje, ze w ogole istniejemy.

W temacie arsenatu standardzik

• bron palnq zdobywamy na wrogu, a

skoro to stealth, podstawq naszych

fikudnych fikotkdw b?dzie ostrze

noza. Na potrzeby Cipher Complex

stworzono system walki, w ktdrym

nasze ataki rdzniq si? w zaleznodci

Sjn
£
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od napotkanej sytuacji, szybkodci ich wyprowadzania i

odlegtodci od przeciwnika. Niektdre nasze akcje mogq byd

seriq efektownych i ptynnych sztuczek, po ktdrych jedynie

kolejne zwtoki opadajq na ziemi?. Jednak oprocz takich

finezyjnych zagrah mamy na podor?dziu takze bardziej

typowe ciosy z bliska (melee) i ataki na odlegtodd. Tych

pierwszych jest kilka rodzajdw, a w potqczeniu z adrenalinq

mozemy np. odstawid Matrixa w slo-mo (kilkanadcie

uderzen/sek.) - b?dzie widowiskowo, bez dwoch zdan.

Drngi wazny bajer to wskainik postrzegania nas przez

otoczenie (nie mylid z czujnikiem swiatta ze Splinter Cell).

Mozemy stac obok grupki straznikow nawet pod samq lampq
- jedli nie zdajq sobie sprawy z naszej obecnodci, wskaznik

nawet nie drgnie. A skoro o Al mowa, tym takze chwali

si? developer - zachowania napotykanych postaci to nie

skrypty, a dynamiczne podejdcie do otaczajqcego dwiata i

napotykanych zmian: badanie szmerdw, zapalanie dwiatta,

zejdcie z patrolu. To ma zwiqzek z kolejnym patentem:

kazdy, kto znajdzie si? w zasi?gu naszego wzroku, zostaje

"odnotowany". Gdy stracimy go z oczu, pojawia si? jako

kropka na brzegu ekranu (jak w Killzone: Liberation na

PSP) i wciqz mamy rozeznanie, gdziesi? w stosunku do

nas znajduje. Dodatkowo, jej kolor mdwi nam o aktywnodci

danej osoby, wrogiej nam lub neutralnej - hardkorowcy mogq
catkowicie wytqczyd HUD i polegac wytqcznie na zmystach.

Oczywidcie jak bysmy nie cudowali, nie da si? uniknqd

skradankowych podstaw: b?dziemy si? kleid do dcian,

przemykad korytarzami i lukad zza winkla, jednak tym razem

ze dwiadomodciq wtasnych mocy i mozliwosciq (a nawet

ch?ciq) skopania dupska kazdemu na swej drodze. A jedli

developer dotrzyma obietnic, b?dq to mozliwodci nad wyraz

miodne i widowiskowe. [butcher]
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TEKKEN 5: DARK RESURRECTION
i

m
Developer: Namco Data wydania: Japonia (juz jest); Europa - nieznana

m na PS3 mozna juz zagradw dornuflP
gry wylqdowala na japonskim serwerze

Store! Logujesz si?, ptacisz kart?

(okolo 17 $) i sciagasz cat? gr?

na twardy dysk. Tekken jest Tw6j! To nic, ze trzeba zakombinowac

si? na Smierc, zeby dostac tak? mozliwoSd nie b?d?c mieszkancem
Japonii, ale jak m6wi stare powiedzenie: dla chc?cego nic

trudnego. Graml

Sniadanie
Ta konwersja to tak zwany arcade perfect, czyli nie ma nic

wspdlnego z wersj? T:DR na PSP.

A co za tym idzie? Nie ma praktycznie nic ekstra w stosunku do
wersji automatowej. Zonk, prawda? Wiem, ze to zabrzmi jak jakis

niesmaczny zart, ale w stosunku do wersji na PSP zabrakio zatem

trybu Practice! To bylo przeciez takie bez sensu, kiedy mozna bylo

pocwiczyc przed starciami w Versusie. Jak bardzo nieodzatowana

Dzieje si? toHMBtffd? rzadko (mniej wi?cej raz na 20

walk) i nie ir^B'wduzymstopniu. ale naprawd? nie

vityobrazam sobie czegoS takiego w jakims waznym
momencie walki turniejowej. Dramat, normalnie suchy

chleb z blotem. Namco chyba stracito jakichs kluczowych

pracownikow, skoro puszcza takie kwiatki. Miejmy

nadziej?, ze wersja USA/EU b?dzie poprawiona.

jest to strata, wiedz? pewnie tylko ci, ktdrzy mieli do czynienia z gr?

na handhelda. Dost?pne s? zatem takie tryby rozgrywki: Arcade

Battle, Ghost Battle, VS Battle. Procz tego jest jeszcze galeria,

w ktdrej mozesz odkryd 20 zdj?c i 3 filmiki - zakoriczenia dla Lili,

Dragunova i Armor Kinga (reszt? endingow mozesz £ci?gn?6

z Sieci za odpowiedni? iloSb ztota). Kustomizacja takze nic si?

nie zmienita, z jednym malym szczegolem: wszystko jest teraz

znacznie tartsze. A zatem jesli chodzi o atrakcyjnoSc zawartosci

nowego Tekkena, mamy regres w stosunku do wersji na handhelda.

Super, prawda? To si? nazywa szybki port.

OBIAD
I Soundtrack i efekty dzwi?kowe s? doktadnie takie same jak

w przypadku wersji arcade. Za to grafika to chyba najwi?ksze

rozczarowanie. Namco, ktbre kazdym kolejnym Tekkenem
przyprawiato nas o szcz?kopad, tym razem poszlo na skrdty.

Niestety, w stosunku do automatu na PS3 pokuszono si? tylko o
podniesienie rozdzielczosci (1080p) i tyle. Poziom to co najwyzej

srednio-dobry i nie tego si? spodziewalismy. Wystarczy spojrzec

na filmiki z testow VF5, aby zauwazyc rdznic?, jaka dzieli te gry (na

;

niekorzysc Tekkena). Teraz najbardziej zaskakujgca wiadomosc, a
mlanowicie - gra lubi sobie zarwad! Najpierw myslatem, ze dzieje

si? tak podczas niektdrych rzutow i to w dodatku kiedy na ekranie

znajduj? si? wi?ksze postacie, takie jak Marduk, Kuma/Panda,
King, Jack-5 i Jinpachi. Pozniej zorientowafem si?, ze wptyw
na zaci?cia ma takze arena walki. Najcz?$ciej haczy na obu
wersjach Burning Temple i Dragon's Gate. Na samym kortcu testow

doszedlem do wniosku, ze gra tnie nie podczas rzutdw, ale w
trakcie charakterystycznego efektu uderzenia.

PODWIECZOREK
System walki pozostai bez zmian. Szkoda, bo az si?

prosito o zmodyfikowanie ciosdw crushuj?cych, po
ktorych da si? wzi?6 3/4 energii. Moze stanie si? tak przy

okazji kolejnej (czyt. czwartej) odslony TK5, chop wielce

prawdopodobne, ze chlopaki poprzestan? na trylogii.

Trylogia Tekkena 5 - jak to w ogdle brzmi:). A co powiesz

na grywalnego Jinpachiego? Wystarczy raz skonczyd

Arcade, a pot?zny dziad stanie si? dost?pny na ekranie

wyboru postaci. OczywiScie porz?dnie stonowano jego

power, by dato si? nawi?zac walk? reszt? postaci.

Ja jednak nie jestem przekonany co do mozliwodci grania

tym charakterem. Nie bylo przeciez czasu na porz?dne

przetestowanie go - ten fakt catkiem niepotrzebnie

podsun?! nam pow6d do obaw przed ewentualnym

bugiem w tej postaci.

Co jeszcze warto wiedziec - podczas grania w Ghost

Mode w celu zdobycia ztota szybko zorientujesz si?, ze

kasa przychodzi znacznie szybciej niz mialo to miejsce

w jakiejkolwiek wczeSniejszej wersji gry. Nie b?dziesz

juz siedzial caiy dzieh. zeby kupib sobie helm. W koncu

tworcy gry (w tej kwestii) poszli po rozum do glowy.

KOLACJA
Tekken 5: Dark Resurrection na PS3 pomimo swoich

mankamentow i tak jest najlepsz? stacjonarn? bijatyk? na

rynku. ZloSliwcy powiedz? "jeszcze przez 2 miesi?ce", czyli

do czasu premiery Virtua Figher 5. Ja jednak s?dz?, ze fani

serii Namco tak czy inaczej pozostan? przy Tekkenie, bo

system walki, klimat oraz design jest wci?z nie do pobicia

przez zaden inny konkurencyjny tytul. Moze i grafika jest

przeci?tna. ale przynajmniej postacie nie ruszaj? si? jak

Kage w VF, ktory od 10 lat ma animacj? biegu jakby p?dzit

do toitoia z kup? w spodniach. Oczywiscie to tylko taka

mala dygresja w stron? szydercow z lozy miloSnikow serii

Segi. Prawda jest taka, ze oba tytuty b?d? absolutnymi

debedciakami gatunku w 2007 roku. T5:DR na PS3 jest

takim obloconym Ferrari, ktdre mozna kupic w Sieci za

polow? normalnej ceny, a to przeciez rowniez ma znaczenie.

Co na to MS z Xbox Live Arcade? [mashter]

SUPER BETA WERDYKT [PO 4 DNIACH GRANIA): 9
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DARK SECTOR
p, Developer: Digital Extremes Wydawca: D3 Publisher Data wydania: jesiert 2007

PIGUtA^
Q Nowydodatek
do Obliviona?

Branza nie zasypia ani na

moment, czujnie w?szqc

wszelkie intrygujqce akcje.

Zabawne sg dzieje plotki na

temat nowego dodatku do

Obliviona, ktdrymi podzielil si?

ze swiatem firtski (I) serwis o

grach. Oto bowiem niepozorna

reklama w prasie zam6wiona

przez ZeniMax (wtadciciel

Bethesdy) zawierata hasto

"Shivering Islands", ktdre nadaje

si? na nazw? rozszerzenia, a

w dodatku zostato zastrzezone

w urz?dzie patentowym juz w
sierpniu. Po miesiqcu plotka

przerodzita si? w oficjalny fakt -

Shivering Isles b?dzie zawieralo

ponad 30 godzin gameplayu,

nowe questy i potwory. Na
tytutowe wyspy, rzqdzone przez

boga szaleristwa o imieniu

Sheogorath, dostaniemy si?

przez bram? w Nibben Bay.

Cena i data premiery pozostajq

nieznane. [koso]

Mocniejszy hardware - wi^cej skradanek?

Na to wlasme wyglg-

da -

1

chyba nikt nie

zamietza narzekac,

nieprawdai? Moc
nowych sprzetow

i era HD to dla

developerownowe

moziiwosci i pole do

popisu zarowno w
kwestii urozmaicama

lekko skostmatego

gatunku nowymi

pomystami, |ak

i odpowiedmej

oprawy graficznej

swoich wtzjl,

CIPHER COMPLEX

(wraca do nas). Nasza zabawka jest uniwersalna i

rdznorakiego zastosowania: oprdcz niesienia dmierci

na odlegtosd poprzez patroszenie i dekapitacje, mozna
dotqczyd do takiego „pocisku" ogiert lub elektrycznodc

(m.in. dla ciekawszych efektdw:) poprzez zetkni?cie

ostrzy z odpowiednim zrddtem. Mozemy takze po cichu,

z zaskoczenia, w tradycyjnym skradankowym stylu

otwierad gardta i brzuchy (plus skr?canie karkdw) oraz

rozwiqzywad puzzle i torowad sobie drog? (ci?cie rdznych

przedmiotow i przeszkdd). Owoc naszej mutacji nie jest

jednak jedynq broniq, z ktdrej skorzystamy - otworem

stoi caty arsenal zdobyczny na polu bitwy, a w tej roli

tradycyjne guny, Katachy i inne gadzety.

B Cymeryjczyk,

Barbarzyrica i w ogole

0 powrocie Conana juz

pisalismy, tymczasem okazuje

si?, ze comeback odb?dzie

si? w pot?znym stylu - Funcom

(developer) przygotowuje

bowiem MMORPG-a na Xboxa

360! Age of Conan: Hyborian

Adventures przeniesie nas w
realia howardowskiej kralny,

gdzie starozytne zto sciera

si? z mistycznymi kreaturami i

przedstawicielami ludzkiej rasy.

Producent ma juz dodwiadczenie

w produkcji masowych

online'dwek (pecetowe Anarchy

Online), mamy wi?c nadziej?, ze

1 tym razem stanie na wysokodci

zadania. Data premiery pozostaje

nieznana, wiadomo jedynie, ze

pecetowcy dostanq swojego

barbarzyrtc? juz wiosnq. [koso]

S Skrdt najdwiezszych doniesieh z

obozu Dark Sector wrzucitem miesiqc

temu do Piguty PS3 - tym razem mam
troch? miejsca, aby przyblizyd Warn

wi?cej detali dotyczqcych tej ciekawej produkcji

zmierzajqcej na najmocniejsze konsole.

DS to next-genowy pionier - byf pierwszym

zapowiedzianym na nowe konsole tytutem,

jeszcze w kwietniu 2004 i jeszcze catkowicie

w klimatach sci-fi. Rzeczywistodd jest zgota

odmienna: mamy bohatera o ponadnaturalnych

mozliwodciach i nieziemskiej broni, ale w
celu uwypuklenia jego postaci wszystko inne

ulegto stonowaniu i „znormalnieniu" (co nie

oznacza, ze jest kiepskie). Hem wydarzeh
- mato oryginalnym - jest jedno z sowieckich

paristewek, ktdre byto swiadkiem nieudanego

eksperymentu genetycznego (zieeew), a

aktualnie jest terenem walk pomi?dzy cz?dciq

zmutowanej spotecznodci a tajemniczymi

oddziafami zbrojnymi. Jezeli w kwestii wyglqdu

lokacji przychodzi Warn na mydl mix ruin Gears

of War i kamienic Resistance, to jestedcie

na dobrym tropie. Do takiej to malowniczej

Planowana jest mozliwodd zdobywania nowych mocy
i umiej?tnodci na drodze pokonywania kolejnych

bossow, jednak zardwno to, jak i ciosy specjalne pdki co

pozostajq tajemnicq. Catodd przedstawiona jest w TPP
wzorowanym na Resident Evil 4 - do czego zresztq bez

opordw przyznajq si? ludzie z Digital Extremes. Animacje

bohatera i seen akcji prezentujq si? smakowicie jeszcze

na dfugo przed premierq, podobnie jak i reszta strony

wizualnej: zrujnowane domy, zasmiecone ulice, wraki

samochoddw, palqce si? koksiaki oraz wiele innych

detali sktadajqcych si? na plastyczny swiat Dark Sector.

Jak moglidcie przekonad sie powyzej, podstawowe

mechanizmy rozgrywki najwyrazniej takze zostaty

doktadnie przemydlane - teraz trzeba tylko to wszystko

posktadad do kupy, dorzucid kilka niespodzianek i jest

szansa na niezfy mix rzeznicko-skradankowy, z nutkq

oryginalnodci w kwestii walk. [butcher]

krainy przybywa nasz hirot

Hayden Tenno, specjalista

od czyszczenia .politycznych

syfdw". Jego zadaniem jest

zbadanie zasztych tu wypadkdw
i „posprzqtanie", zanim dwirtstwo

wyleje si? z Rosji na dwiat. Sam
Hayden takze dotkni?ty jest

jakqd infekcjq, ktora czyni go

nieodpornym na toksyezne gazy,

a jednoczednie wyposazony

zostaf przez natur? —
w specjalne trdjz?bne ZZ

ostrze wypuszczane

z r?ki i dziatajqce

niezym bumerang

B Kolejna geba po Tyberlum

Czy EA tego chce, czy nie, ich

grze Command & Conquer 3:

Tiberium Wars stawiane sq

pot?zne wymagania, jak kazdemu

sequelowi legendarnej produkcji.

Cieszy wi?c, ze Elektronicy

kombinujq, czym tu zaskoczyd

fandw - niedawno oznajmili.

ze obok znanych od poczqtku serii

stron konfliktu, czyli "dobrych"

GDI i "zlego" Brotherhood of Nod,

dojdzie trzecia: obey zwany Serin!

Zaznaczyli juz swojq obecnosc

w C&C: Firestorm, a teraz mogq

przyezynid si? do interesujqcego

zrdznicowania walczqcych frakeji.

W przeciwiertstwie do kampanii

GDI i Nod (35 misji), scenariusz

kosmitdw obejmie niespetna

15 zadart. Kiedy wreszeie w to

zagramy? Posiadacze PieCykdw

pod koniec marca, entuzjadci

trzystaszedcdziesiqtek w
niesprecyzowanej przysztodci.

[koso]

Porzucenie kosmiczno-futurystycznych klimatow (czesto nudnych i oklepanychj na rzecz bardziej “cywilizowanych'. ziemskich lokacji powinno wyjsc grze na zdrowie.
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STUNTMAN®,
IGNITION^

Q Zakupy z fotela

Jak byto do przewidzenia, Sony szykuje

pot?znq kontrofensyw? dla Xbox Live

Marketplace/Video Marketplace Microsoftu,

czyli zardwno w kwestii zawartosci

dla Graczy, jak I fanow dobrego kina w
wysokiej rozdzielczosci. Jak informuje

SCEE za posrednictwem Paula Holmana,

odpowiedzialnego w koncernie za nowe

technologic, powstanie specjalny serwis

sieciowy, ktory umozliwi bezposredniq

sprzedaz wszystklm zainteresowanym

petnych wersji gier na PS2 i PS3 oraz catych

filmow jakofici Blu-ray w rozdzielczosci 1080p
- wszystko oczywiScie do $ciqgni?cia na HDD
konsoli. Poprzez eliminacj? posrednikow i

tradycyjnej marzy handlowej, Sony ma nadziej?

na obnizenie cen w stosunku do sklepowych

nawet o 30%, nie wspominajqc o mozliwoSci

oferowania produkcji niedost?pnych

w normalnej dystrybucji na niektdrych

terenach. Data startu serwisu nie jest jeszcze

znana. Dodam tylko, ze to kolejny przyktad

nadchodzqcej wielkimi krokami e-dystrybucji

na masowq skal?, ktdra ostatecznie moze

prowadzic do eliminacji sottware'u dost?pnego

w "normalnych" sklepach, na tradycyjnych

noSnikach. Pisatem o tej kwestii parokrotnie

w "Okiem Maniaka", a szybki rozwdj

szerokopasmowego Internetu nieubtagalnie

forsuje nadejscie nowych rozwiqzari. [butch]

Q Mata daje duzej

GripShift, jednaz niewielu catkowicie

oryginalnych produkcji na PSP, zmierza

na PlayStation 3 w postaci zawartosci do

Sciqgni?cia z PS Store za jedyne 9,99 $.

Za next-genowy port tych wyScigdw

odpowiada Sony Online Entertainment,

Developer: Paradigm

Wydawca: THQ
Data wydania: 2007

r>v'!

B Oryginalny Stuntman to typowy przyktad genialnego marketingu,

a jednoczesnie przerostu formy nad treSciq. Zabugowana gra,

ktdra pod wzgl?dem jakoSci wlzualnej zawlodta oczekiwania

wszystkich, a Swiatowe recenzje rzadko przekraczaty putap

7/10, sprzedata si? w iloSci 1,5 miliona kopii. Oryginalny wydawca i

developer (Atari/Reflections) skupili si? na kontynuacjach serii Driver

i kaskaderskie popisy musiaty poczekad az do nowej generacji sprz?tu.

Atari pozbywajqc si? co lepszych licencji sprzedato Stuntmana firmie

THQ. tymczasem sequel juz si? smazyl w biurach Paradigm, a 6w team
ostatecznie takze zasilit szeregi wydawcy.

r6±ni6 si? b?dzie znaczqco - od kryminatu USA
lat 70.. przez wspdtczesnoSd i sportowe wdzki,

po klimaty sci-fi i kierowanie kosmicznym buggy.

Nie zabraknie nawet poduszkowca i motocykli,

a kazdy z pojazdow ma miec obowiqzkowo
wlasnq. specyficznq fizyk? i model jazdy
- szkoda jedynie, ze ich uszkodzenia b?dq
kosmetyczne (miejmy nadziej?, ze efektownoSciq

wynagrodzq nam to odgrywane sceny).

jednak nie spodziewajcie si? jakoSci znanej

z kilkucalowego LCD kieszonsolki. Nowa
jakosd GripShit [Butch, to celowa literdwka, bo

juz sam nie wiem?:) - kor.] objawi si? w kilku

aspektach: wizualnie w postaci 720p/60 fps

oraz grywalnoSciowo - dzi?ki obstudze tilta

Sixaxis i lepszej, bardziej dokladnej kontroli niz

w oryginale. Nie wspominajqc o 125 nowych i

zremiksowanych levelach, ktore skladajq si?

na 25 tras dost?pnych w grze. A skoro byt juz

na PSP, takze i tutaj nie zabraknie multiplayera

dla 4 graczy. [butch]

Q Realizm B5
Alex Ward, guru ekipy Criterion pracujqcej w
pocie czota nad Burnout 5, postanowit podkr?cic

troch? publiczk?, oswiadczajqc w jednym z

ostatnich wywiaddw dla Newsweeka, ze gra

zawierac b?dzie kraksy, jakich jeszcze Swiat

gier nie widzial. To kolejna z wielkich zmian

w serii - wi?kszy realizm oraz power sttuczek

i wypadkow wymusit na nich ich wtasny styl

pracy: “Za kazdym razem, gdy wypuszczamy

gr?, ludzie mdwiq, ze ma najlepsze wypadki

jakie widzieli - wi?c takze teraz musimy pojSc

dalej niz poprzednio". Zapytany o wersj? B5

na X360, Ward uparcie nie chce niczego

potwierdzid, wymigujqc si? odpowiedziq, ze w
gt?bi serca ludzie od Burnouta sq specjalistami

w kwestii maszynek Sony. Jednoczesnie wziqt

PS3 w obron?, po catym zalewie ztej prasy w
ostatnich miesiqcach: ”Wsz?dzie styszy si?

mndstwo negatywow o PlayStation. A wszystko

dlatego, ze ludzie jej nie majq i jej nie widzieli.

Zapomnieli juz, jak fantastycznych rzeczy

dokonalo Sony, nie tylko dla samego biznesu,

ale jakich Swietnych gier i wspaniatego sprz?tu

nam dostarczylo”. Nie zapomnielidmy Alex, PS3

mamy, widzielismy i jesteSmy petni wiary oraz

nadziei. Skupcie si? na Burnout 5 i Black 2,

OK:)? [butch]

STUNTMAN: IGNITION PONOWNIE CZYNI Z NAS GOSCIA OD NIEBEZPIECZNYCH
SZTUCZEKZ POJAZDAMI NA UStUGACH HOLLYWOOD, OD KRYMINALU USA LAT
70., PRZEZWSPOLCZESNOSC I SPORTOWE WOZKI, PO KLIMATY SCI-FI I KIEROWA-
NIE KOSMICZNYM BUGGY.
Na potrzeby kontynuacji nie szarpni?to si? na nowatorskie zmiany w
podstawowych patentach rozgrywki - ten element byl akurat catkiem

udany w oryginale. Stuntman: Ignition ponownie czyni z nas goScia od

niebezpiecznych sztuczek z pojazdami na ustugach Hollywood - wraz z

rozwojem swej kariery otrzymujemy coraz wi?ksze wyzwania na planach

filmowych (oraz mozliwosd wyboru kolejnosci odgrywanych seen i filmow,

czyli zaburzenie liniowoSci), Od razu na wst?pie pomirimy kwestie jakoSci

wizualnej: developer obiecuje poziom aktualnych produkcji z 360-tki, ale

pdki co poza screenami nie ma tego czym poprzed. B?dqc realistq

(i znajqc dorobek Paradigm) mysl?, ze w tej kwestii cos pomi?dzy Full

Auto a Burnout: Revenge jest do osiqgni?cia - wszystko ponad to mile nas

zaskoezy. Co w takim razie ulega tuningowi i poprawie? Przede wszystkim

poziom frustraeji generowany u Gracza koniecznodciq powtarzania

calej sekweneji po chodby jednym bl?dzie oraz maksymalne skrdeenie

loadingow, jeSli cokolwiek zechcemy rozegrac ponownie. Teraz kluezowe

tematy gameplayu to punktaeja oraz margines bt?du. Dane uj?cie

- sktadajqce si? z dtugiego szeregu karkotomnych manewrdw - mozemy
spartolic w 4 miejscach i zaliezymy je, dopiero piqta pomylka wymusza
restart. Pytanie tylko, na jakim poziomie zaliezymy, bo danq seen?

mozna ukoriezye doslajac za niq kilkadziesiqt tysi?cy punktow, ale takze

i milion, jeSli si? postaramy. Wszystkich filmbw b?dzie 6, a w kazdym z

nich szedd skomplikowanych sekweneji do odegrania - oczywidcie pod
stowem "sekweneja" mam na mySli jeden ciqg kilkunastu trikdw. Czyli jak

w mord? strzelit 36 wypasionych seen kaskaderskich oczekuje naszyeh

umiej?tno£ci. Tematyka filmdw z naszym udzialem, tak jak poprzednio,

Wracajqc jednak do wspomnianej punktaeji, wart

opisania jest catkiem pomystowy mechanizm
motywujqcy Graczy do poprawiania wtasnych
wynikdw. Odgrywane sceny nie sktadajq si?

bowiem jedynie z tych kilku/nastu waznych

sekcji, ale oferujq - praktyeznie co kilka

sekund - jakqs matq, niebezpiecznq akcj?,

punktowanq gwiazdkami, np. bliskie omini?cie

przechodnia czy innej fury. Zebranie pi?ciu

gwiazdek daje nam mnoznik, ktdry w polqczeniu

z punktami za “glowne" triki da wypasiony

wynik koricowy. Poza tym kazda scena

zawierac b?dzie jeden wysoko premiowany

"kluezowy moment", takze mocno wplywajacy
na podsumowanie. Kazda w petni ukoriezona

"misja" otrzyma takze tzw. "blockbuster rating",

co ma odpowiadac sukcesowi, jaki odni6stby

obraz w kinie - im lepsza nasza praca, tym

wyzsza ocena. Po skompletowaniu szeSciu

uj?c, jako podsumowanie hardwki otrzymujemy

trailer filmu, ktory wlaSnie ukoriczyliSmy.

Xbox 360 to oczywidcie pot?ga Xbox Live:

kwestie sieciowe to wciqz sprawa otwarta,

ale wiadomo juz o uploadzie filmow oraz

ghostdw ze swych najlepszych przejazdow
- te drugie mogq bye zassane i wykorzystane

przez innych do masterowania i podbijania

wynikdw. Jednak najwi?ksze emocje wzbudzi

zapewne Stunt Creator, czyli budowanie

wtasnych tor6w przeszkbd, zytowanie na nich

wynikbw i podrzucanie na Xbox Live, aby inni

mogli spr6bowa6 na nich swych sit, probujqc

nas pobib. Developer potwierdzit takze

downloadable content na Marketplace oraz

- niczego nie obiecujqc - wskazat na mozliwo§ci

wykorzystania gry do marketingu.

np. przez oferowanie seen kaskaderskich

zyweem wyj?tych z jakiegoS nowego filmu

czy tez wr?cz tworzenie nowych leveli we
wspbtpracy z producentami faktycznych hitow

kinowych. Chociaz wszystko powyzsze i tak

nie wyezerpuje tematu Stuntman: Ignition, bez

dwoch zdari kaze nam wpisac ow sequel na list?

niecierpliwie oczekiwanych produkcji 2007 roku.

[butcher]
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roku za nami.

Specjalnie dla Was
_ ftddSumawuiefnv

ten czas na

wiele roznych

sposobow,
wybierajqc

najlepsze gry

w przeroznych

. .

—

kategoriach-:

przypominajqc
najciekawsze

propozycje devel-

operow, a takze

oddajqc gtos

Warn - na naszym
forum mogliscie

sami wybrac, z

ktorymi tytutami

sp?dziliscie

:zas najmilej;

ponizej zamieszc-

Ezam>Ew^il^i3’nki.e_t.

~P'rz'ed:nami=
kolejny rok

konsolowych

, pt szaleristw, juz pod
znakiem next-

^ —gen6w^kt~6re:czasi
chyba nazwac

current-genami
- to X360, PS3 i

i Wii (wespot z nadal

mocnq peesdwojkq
i handheldami)

BLACK
Ta gra nie miata prawa tak wyglqdac,

przynajmniej w wersji na PS2!

Najostrzejsza produkcja FPP na

odchodzqcq generacj? konsol,

kapitalne wykonanie i zaawansowane
srodowisko pozwalajqce puscic z

dymem catq okolic?. Mysl o sequelu

rozpala nas jak nic innego!

PE nr 104; Ocena 9- (PS2, Xbox)

BATTLEFIELD 2 MODERN COMBAT
W tej grze wyjqtkowo czuc nacisk na

multiplayer. O ile bowiem tryb single

sprawia wrazenie dorzuconego na

sit?, w Sieci moc zelastwa, sita ognia

i ogrom opcji taktycznych pozwala

si? zupetnie zapomniec. A wszystko

w solidnej oprawie A/V.

PE nr 106;

Ocena single 7-, multi 9 (Xbox 360)

HITMAN BLOOD MONEY
„tysy" wraca w swietnym
stylu, a developerzy poszli po
rozum do giowy, cz?sciowo

porzucajqc swobod? dwutorowego
przechodzeniu gry (po cichu bqdz z

hukiem) - robienie zadymy konczy

si? problemami podczas kolejnych

misji, a nasza facjata na pierwszych

stronach gazet nie sprzyja zabawie

w stealth.

PE nr 107;

Ocena 8 (PS2, Xbox, Xbox 360)

PREY
Prey powstawat tyle lat, ze

stracilismy juz wiar? w to, ze

kiedykolwiek ujrzy swiatto dzienne.

Gdy to w koncu nastato, zachwycit

nas pomystami (portale, grawitacja),

swietnq fizykq oraz bardzo dobrym

RPG
ELDER SCROLLS IV: OBLIVION

multiplayerem. Ze krotka? Wliczmy to

w koszty.

PE nr 109; Ocena 9- (Xbox 360)

GEARS OF WAR

Spadkobierca wspaniatego Morrowinda

stawit czota legendzie, choc obietnica

next-genowego skoku nie zostata

spetniona do konca. Tak czy siak to

przeogromna gra z niekonczqcymi

si? wyzwaniami, a nowe co jakis czas

pojawiajq si? na Marketplace.

PE nr 105; Ocena 9 (Xbox 360)

KINGDOM HEARTS 2
Magia Disneya (najstynniejsze postaci

z filmow animowanych tej wytworni),

developerski kunszt Square plus stynni

bohaterowie z gier tej firmy - wynikiem

chwytajqcy za serce RPG z interesujqcq

fabutq i dynamicznq akcjq, choc z

drugiej strony nieco zbyt uproszczony.

PE nr 106; Ocena 9- (PS2)

Absolutna sieka wizualna prosto od

wirtuozow wtasnego silnika Unreal -

firmy Epic. Oczekiwania byty ogromne,
gra sprostata wszystkim. Swietny,

rzeznicko-taktyczny gameplay,

fontanny krwi i budzqca niepokoj

satysfakcja przy topieniu pit w ciatach

rywali. Rowniez tych online.

PE nr 112; Ocena 9+ (Xbox 360)

GHOST RECON
ADVANCED WARFIGHTER
G.R.A.W. zmiazdzyt nas wykonaniem
i klimatem dziatan matej grupy
uderzeniowej, wyznaczajqc kierunek, w
ktorym powinny podqzac squad-based
shootery. Gdyby nie bt?dy, drobne

niedorobki i momentami kulejqcy fram-

erate, mielismy absolutnego killera.

PE nr 105; Ocena 9 (Xbox 360)

CALL OF DUTY 3
Miato bye rewolucyjnie i wreszde next-

genowo, ale CoD3 si?gn?to raezej po

sprawdzone rozwi^zania. Trudno miec

to grze za zte, bowiem wojenne realia

oddaje w swietny sposob, a bieganie w
polskich kamaszach nadaje strzelaniu

dodatkowy smaezek.

PE nr 113; Ocena 9-

(PS3, Xbox 360), 8+ (PS2, Xbox)

SUIKODEN V
Wielki powrot Suikodena!

Bezczeszcz^ce chwat? serii „trojka"

i „czworka" odeszty w niepami?c,

bowiem pi^ta odstona niezym za

dawnych lat zachwyca fabutq,

postaciami i cudownq. oprawq. audio

(z grafik^ jest juz gorzej). Wielka,

wspaniata przygoda.

PE nr 108; Ocena 9= (PS2)

VALKYRIE PROFILE 2: SILMERIA
Kontynuacja jednego z najlepszych

erpegow z czasow PSX-a stan?ta

na wysokosci zadania, zachwycaj^c

zarowno swietnie zbalansowanym
systemem walki, jak i niesamowit^
oprawq. graficzn^. Najlepszy dowod
na to, ze koniec ery PS2 stoi pod
znakiem RPG.

PE nr 112; Ocena 9 (PS2)

FINAL FANTASY XII
Najswiezszy i najbardziej innowa-

cyjny „Fajnal" w historii. Ale czy

mozna go postawic obok stynnych

poprzednikow? Mimo wszystko

tak, bo nowy system walki i ogrom
czekaj^cych w Vana'diel atrakcji

potrafi^ przestonic nie do konca

udany License Board i pewne braki

w scenariuszu.

PE nr 113; Ocena 9 (PS2)

f ROKU INTERNAUT6W (GtOSOWANIE NA FORUM INTERNETOWYM PSX EXTREME)

PRZYGODA-AKCJA
ONIMUSHA: DAWN OF DREAMS
Miato juz nie bye sequela, ale coz zrobic, gdy
taka dojna krowa zerka zalotnie. Zdecydowanie
najtadniejsza, najdtuzsza i najbardziej rozbudowana
odstona, z 5 postaciami, elementami RPG i ton^

secretsbw. Choc klimat jednak gdzies si? zagubit.

PE nr 103; Ocena 9= (PS2)

TOMB RAIDER LEGENDS
Nowy team developerski, nowy engine i nowe
podejscie, ale wszystko pod hastem powrotu do
korzeni -

i to si? udato! Zagadki nie sq. wprawdzie

zbyt skomplikowane, a gra nie powala dtugosciq, ale

Legend swietnie wrozy dalszych odstonom serii.

PE nr 105; Ocena 8+ (PS2, Xbox, Xbox 360)

DEAD RISING
Wielki market,

zgnite data,

hektolitry krwi

i setki roznych

typow broni
- tak, to moze
si? podobac.

Capcom nieco

przekombinowato

z systemem save'owania, ale i to motywuje do
zabawy i przejscia gry wi?cej niz raz. Moooooozg!
PE nr 110; Ocena 8+ (Xbox 360)

METAL GEAR SOLID 3: SUBSISTENCE
Czy podrasowana wersja najlepszej gry ubiegtego

roku moze bye lepsza? Jak si? okazuje - tak! Juz

nowa, wreszeie uzyteczna kamera pozwala na nowo
cieszyc si? przygodami Jacka, a bonusy w postaci

doskonatego trybu online, klasycznych Metal Gearow
czy filmowej wersji fabuty radujq serducho.

PE nr 111; Ocena 10 (PS2)

SPLINTER CELL: DOUBLE AGENT
Sam Rybak jak'zwykle w formie. Ubisoft dorzucit

zabaw? w podwojnego agenta, dzi?ki czemu cz?sc

HANDHELDY
MARIO KART DS
Wysdgi gokartow, za ktorych sterami siedzq znane
postaci z uniwersum Mario, bawiqzawsze - niezaleznie od

platformy. GrywalnoSd i oprawa na wysokim poziomie.

PE nr 103; Ocena 9 (DS)

METROID PRIME HUNTERS
Atmosfera eksploracji zostata tu nieco zmqcona, bowiem
developerzy postawili przede wszystkim na akcj? i

strzelanie. Dodatkowo zwiedzamy juz nie jednq, lecz kilka

planet. Ma to sw6j urok.

PE nr 105; Ocena 9- (DS)

DAXTER
Najlepszy platformer na handheldy. Juz nie w skorze Jaka,

lecz w futerku zwariowanej kunotasicy zbieramy btyskotki,

zmiatamy przeszkadzajki i przebijamy si? przez kolorowe

levele w celu odbicia kumpla.

PE nr 105; Ocena 9 (PSP)

Mozna rzec:

najbardziej DS-owa
gra na PSP. A przy

tym na pewno
najbardziej nietu-

zinkowy produkt

na konsolk? Sony
- pomykanie zottq

kulkq przybierajqcq

r6zne ksztatty

Przygodowe:
1. MGS 3: Subsistence (40.58%)
2. Zelda: Twilight Princess (15.22%)
3. Dead Rising (9.42%)

Strzelaniny:

1. Gears of War (55.80%)
2. Black (26.81%)
3. Call of Duty 3 (5.07%)

Bijatyki:

1. Dead or Alive 4 (51.79%)
2. Fight Night Round 3 (21.43%)
3. DBZ: Budokai Tenkaichi 2 (20.54%)

Handheldy:
1. Tekken: Dark Resurrection (23.48%)
2. GTA: Vice City Stories (20.45%)
3. LocoRoco (18.18%)



TYPUJA
ZGREDZI! >sxextreme

misji nabrata zupetnie nowego posmaku,
a my czgsto dokonujemy moralnych

wyborow. Wizualnie - zwteszcza na X-ie i

X360 - poezja. A do tego udany tryb multi.

PE nr 112;

Ocena 9 (Xbox, Xbox 360), 9- (PS2)

CANIM CANEM EDIT
Jak Rockstar bierze si's za cos nowego,
z gory wiadomo, iz grywalnosc bgdzie

stata na wysokim poziomie, a humor i

roznorodnosc zadari zapewnia nowemu
tytuiowi rzeszs entuzjastow. CCE wpisuje

sis wtesnie w te ramy, a do tego smieje sis

Giertychowi w twarz.

PE nr 112; Ocena 8+ (PS2)

LEGEND OF ZELDA:
TWILIGHT PRINCESS
Z jednej strony archaizm i mato imponujaca
oprawa A/V, z drugiej potgzna grywalnosc,

rozlegty swiat i wigcej godzin zabawy niz

z jakakolwiek inns, gra action adventure.

PiSkne pozegnanie z GC i piskny prezent na

nows drags zycia z Wii jednoczesnle.

PE nr 113/114; Ocena 9 (GC, Wii)

OKAMI
Artyzm w najczystszej postaci. Poczswszy

od designu, przez pomysty (udoskonalanie

swiata poprzez malowanie psdzlem), po

zremiksowans kulturs Japonii w przystspnej

formie - Clover Studio dostarczylo nam
dzielo sztuki, ktorym trudno sis nie

zachtysnsc.

PE nr 113; Ocena 9+ (PS2)

DRIVER PARALLEL LINES
Ocena HIV'a byte chyba najwyzsza na

swiecie dla tej produkcji, ale to tez

podkresla jej kontrowersyjny fenomen.
Ciekawy model jazdy, demolka oraz

zmyslnie skonstruowane misje mogs
zachwycic, ale juz plytki scenariusz i bugi

niekoniecznie.

PE nr 104; Ocena 9- (PS2, Xbox)

D

BIJATYKI
DEAD OR ALIVE 4
Czwarta odstona tego specyficznego

mordobicia zarzsdzite w kwestii oprawy,

istotnych zmian w rozgrywce, a przede

wszystkim dopasionego trybu online.

Trudno negowac widowiskowosc
DoA, natomiast do tej serii trzeba sis

przekonac, by choc trochs js polubic.

PE nr 103; Ocena 9 (Xbox 360)

WWE SMACKDOWN I VS. RAW 2007
Skoro Kali twierdzi, ze to najlepszy

wrestling wszech czasow, wierzymy mu
na stowo. Znajduje to potwierdzenie w
ilosci trybow gry, grafice i nowosciach w
systemie sterowania. Kulejsca detekcja

kolizji to zapewne wypadek przy pracy.

PE nr 113; Ocena 8 (PS2, Xbox 360)

FIGHT NIGHT ROUND 3

Pierwsza gra pokazujsca power drugiej

konsoli Microsoftu. Czuty i elastyczny

system walki, ale przede wszystkim

moc ciosow - falujscy po ostrej fandze

policzek i eleganckie siniaki zapewnily

tej grze spors popularnosc.

PE nr 104;

Ocena 8+ (Xbox 360), 8- (PS2, Xbox)

SPORTOWE
FIFA 07
EA napsdza swojs sen's metods matych
kroczkdw, ale niezmiennie jest to

dreptanie w dobrym kierunku. Edycja 07
jest juz naprawds interesujsca grywalnie,

i choc nie starcza na diugo, to swietny

polski komentarz oraz potszna licencja i

tak gwarantujs dobrs zabaws.

PE nr 111; Ocena 8-

(PS2, Xbox, Xbox 360)

PRO EVOLUTION SOCCER 6
Opinia, jakoby PES6 by* najgorszs czgScia

serii, nie jest niestety przesadzona. Ale

to nie przeszkadza, by w Polsce kazdego

miesisca odbywalo sis kilka turniejow,

a gra pozostate niezagrozona na pozyqi

najlepszego tytutu na domowe imprezy z

kolegaml. Tylko ten komentarz...

PE nr 112; Ocena 9- (PS2),

8+ (Xbox 360)

TONY HAWK'S PROJECT 8
Wersjs na odchodzscs generacjs

konsol spadaczono, na szczgscie na

Xboxie 360 Tony zachowuje twarz,

zachscajsc nowymi patentami (Nail

the Trick) i niez*s opraws A/V. Niby

kolejny raz to samo, ale seria mimo
wszystko ewoluuje, zatrzymujsc przy

sobie starych fanow i pozyskujsc

nowych.
PE nr 113; Ocena 8+ (PS3, Xbox 360)

ROCKSTAR GAMES PRESENTS

Najbardziej zjawiskowa gra sportowa

ostatnich lat. Feeling towarzyszscy

odbijaniu celuloidowej pi*eczki

potsgowany industrialowymi rytmami
i swietns animacjs zawodnikdw jest

unikalny. Wystarczy sis wkrgcic, by

pojawity sis problemy z oderwaniem
od pada.

PE nr 107; Ocena 8 (Xbox 360)

DODATKOWE
WYROZNIENIA
najlepsze gry online:

Call of Duty 3 (X360),

MGS3: Subsistence (PS2),

Gears of War (X360)

najlepszy niesieciowy multi-

player: Gears of War (X360),

Lego Star Wars 2

najlepsze lokalizacje:

Viva Pinata (X360), SingStar
'80 (PS2), FIFA 07, Killzone:

Liberation (PSP), Opowiesci

z Narnii (PS2)

najlepsze polskie kampanie
reklamowe: NfS: Carbon, •

Xbox 360

naj!epsze.w-stawki FMV;
Final Fantasy XII (PS2),

Dirge of Cerberus: FF7 (PS2)

najlepsze scenariusze:

Suikoden V (PS2), Dreamfall

(Xbox), Canis Canem Edit

(PS2)

najwigksze zawody;
Sensible Soccer 2006 (PS2,

Xbox), 24: The Game (PS2),

PES Management (PS2),

Dirge of Cerberus: FF7 (PS2),

Reservoir Dogs (PS2, Xbox)

LocoRoco (PSP), Okami (PS2),

Elite Beat Agents (DS),

Tomb Raider Legend

najlepsze gry, w ktore mato
kto gra:

Guitar Hero 1 i 2 (PS2)

najlepsze gry na podstawie
licencji: Ojciec Chrzestny,

Scarface: TWiV, Lego SW2
najgorsze gry na podstawie
licencji: Torino 2006, Jaws
najlepsze udzwiskowieniai
Guitar Hero 2 (PS2,

licencjonowane),

Bully (PS2, licencjonowane),

Black (PS2, Xbox)

ma niebywaty urok, zachwycajgc
nie tylko klimatem, ale i fizyka oraz

przystepnoscia-

PE nr 107; Ocena 9 (PSP)

TEKKEN: DARK RESURRECTION
Niemozliwe state sig faktem
- najlepszy Tekken ukaza* sig na

konsoli przenosnej. Poprawione b*gdy

pierwowzoru, mozliwosc szarpania po

WiFi i niesamowita oprawa graficzna

rownowaza brak komfortu grania na

d-padzie - przykra *yzka dziegciu w
catym transporcie beczek z miodem.

PE nr 109; Ocena 10- (PSP)

ELITE BEAT AGENTS
Powod zawstydzenia dla tych, ktorzy

twierdzili, ze na DS-a nie da sig zrobic

Interesujacej gry muzycznej. EBA
niweczy ten stereotyp, zaskakujac

Swietnymi utworami, kapitalnymi

komiksowymi historyjkami i miod-

noscia- Trzeba tylko szybko operowac
stylusem.

PE nr 112; Ocena 9 (DS)

GTA: VICE CITY STORIES
Brakuje swiezosci, ktora z oczywi-

stych wzglgdow przedstawia*o Liberty

City Stories, natomiast sam fakt

powrotu do klimatu Florydy lat 80.

Ogrom atrakcji, kapitalna muzyka,
pot^zna grywalnosd.

PE nr 112; Ocena 9- (PSP)

TONY HAWK'S AMERICAN SKATELAND
Design - to odpowiedz na pytanie, dlaczego

Tony Hawk tak swietnie sprawdzi* sig na DS-ie.

Specyficzny styl graficzny to jedno, do tego znany
system i ciekawy tryb online.

PE nr 105; Ocena: 9- (DS)

ANIMAL CROSSING: WILD WORLD
Ta bardzo specyficzna seria swietnie odnalazta

sig na dwoch ekranikach NDS-a. Pozornie prosty

sim to tak naprawdg ocean mozliwosci i atrakcji

wygtedajacych z kazdego kata, nie pozwalajacych

oderwac sig od konsolkl.

PE nr 105; Ocena 8+ (DS)

PHOENIX WRIGHT ACE ATTORNEY
Gry wideo bardzo rzadko daja nam okazje wcielic

sig w role prawnika - Capcom pozwolito nam na

to w ujmujacym stylu! Samo krzyczenie „hold it!"

do mikrofonu stanowi tylko wstgp do genialnego

scenariusza i swietnie skonstruowanego przestu-

chiwania swiadkow.

PE nr 106; Ocena 8+ (DS)

LUMINES 2
Nie miato prawa bye tak swieze i oryginalne jak

pierwowzdr, ale przekonate nas do siebie nowymi
skorkami, utworami i przystepnoscia. dla poczat-

kujacych. Szkoda, ze nie do korica zagrata sprawa
przewijajacych sig w tie teledyskow, ale kurezg
- to nadal porywaj^ce Luminki!

PE nr 113; Ocena 8+ (PSP)

WYSCIGI
RIDGE RACER 6
Ridge Racer 6 przedar* sig przez

wyscigowa. posuchg driftujac na zakrgeie
- wszak to znak rozpoznawczy serii.

Plastikowy design, plastikowa muzyka,

plastikowe auta, ale entuzjazm nie gasnie,

wszak to bardzo specyficzny carcade.

PE nr 103; Ocena 8+ (Xbox 360)

TEST DRIVE UNLIMITED

Nieszablonowy racer stawiajgcy na

swobodg smigania po przytteczajacej

rozmiarami wyspie i unikalnych patentach,

jak petna swoboda rozgladania sig dookote

przy widoku z wngtrza bryki. Seria to

wszak pamietna, choc jej oblieze zdazyto

bardzo sig zmienic.

PE nr 110; Ocena 9- (Xbox 360)

Sportowe:

1. Pro Evolution Soccer 6 (63.39%)
2. Table Tennis (16.96%)
3. Tony Hawk's Project 8 (14.29%)

Wyscigi:
1. Burnout Revenge (46.43%)
2. Test Drive Unlimited (33.04%)
3. NfS: Carbon (19.64%)

RPG:
1. Okami (37.10%)

2. ES IV: Oblivion (27.42%)

3. Final Fantasy XII (21.77%)

Inne:
1. Guitar Hero 2 (59.85%)
2. Rayman: RR (25.00%)
3. SingStar Legends (14.39%)

Wii Sports i Wii Play (Wii),

LocoRoco (PSP), Viva Pinata

(X360), Okami (PS2)

najlep.iej jarzemystene achieve-

menty (X36Q) ;
Dead Rising

Daxter, Lego SW2,
Family Guy, LocoRoco
najbardziej brutalne ary:

Urban Chaos: Riot Response,

Hitman: Blood Money, GoW,
Trapt, MK Armageddon, Dead
Rising

horror: Forbidden Siren 2 (PS2)

najlepszy nowv bohater:

Marcus Fenix (GoW), Jimmy
Hopkins (Canis Canem Edit),

Frank West (Dead Rising)

Blood Money, Splinter Cell: DA,

Tomb Raider Legend

najlepszy nowy spraet 2QQ6;
PS3
najlepsze gry do sciggniecia

z Sieci: Super Mario 64 (Wii),

Doom (Xbox 360)

najlepszy polski vyydawcai.
Electronic Arts

najlepsza grafika :

PS2: Okami, Black, FFXII

Xbox: Black

GC: Legend of Zelda : TP
X360: Gears of War
PS3: Resistance: Fall of Man
Wii: Legend of Zelda : TP
PSP: Tekken: Dark Resurrec-

tion

DS: Metroid Prime: Hunters,

FFIII 27
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KATEGORIACH

NAJLEPSZE GRY ROKU

PRZEMYSLAW SCIERSKI (SCIERA) TOMASZ KOZIEt (HIV) MARCIN TELLER (MYSZAQ) WOJCIECH OCZKO (AJU)

redaktor naczelny (gra we wszystko jak leci) recenzent (gatunki: wybcigi, strzelaniny, felielonisla, recenzent (gatunki: strzelaniny. zastgpca red.nacza. szef dziatu Sklep

plalformdwki) przygoda-akcja) PSX Extreme

STRZELANINY:

RPG:

WYSCIGI:

BIJATYKI:

PRZYGODA-AKCJA:

SPORTOWE:

GRYNA HANDELDY:

I

| POZOSTALE:

I

GRA ROKU:

I

I

, KONSOLAROKU:

GEARS OF WAR
Jest jakiS inny wybbr niz Gears of War? Gra

nie jest idealna, ale "przygbd" kilku oblesnych

mord nicw tym roku nie przebija.

GEARS OF WAR
W girsdw sig nie gra, tg grg sig przezywa

calym sobgl Genialny gameplay, swietny tryb

online, smerfastyczna grata. W petni next-

genowa pozycja, ryjgca beret.

GEARS OF WAR
Za warkot pity mechanicznej, cigzki pancerz i

widok rozjasnianego btyskawicami, tongcego

w deszczu ponurego lasu. Mistrzowski, krwa-

wy piknik.

GEARS OF WAR
GoW pokazal, ze jednak da sig jeszcze stwo-

rzyc tytut, ktory nie bgdzie kalkq, lecz stanie

,
sig inspiracjq dla nowych pozycji. Kupit go

praktycznie kazdy posiadacz X360..

ELDER SCROLLS IV: OBLIVION
Wcigz wiele tu btgdow i niedociggnigb.

ale przynajmnlej mam swobodg - lubig

to uczucie! Przyznajg, FFXII ma chyba

bardziej konkretny klimat.

NIETRAWI^RPG...
Obliviona odpalitem z ciekawosci. Jest

tadny, ale... ja nie jestem w stanie upowac

postaci i machac mieczykiem. Odpusci-

tem po godzlnie.

RAZU PEWNEGO GDZIE&...

...byta straszna wies. A w niej ksigzniczka,

co nie dawata cycka. 1 dlatego od erpegow

wolg w pokera zagrab z niuniami przy

stole!

KINGDOM HEARTS II

Najwigkszg liczbg uzytkownikow PS2

stanowiq niewgtpllwie mitobnicy RPG-ow,

co widac po wielkobci sprzedazy gatunkbw.
,

W 2006 roku niewgtpliwie krblowalo KHII.

TEST DRIVE UNLIMITED
Prawdziwe Eldorado dla fana samocho-

dow. Kolejna gra, w ktorej swoboda dziata-

nia ma dla mnie duze znaczenie.

TEST DRIVE UNLIMITED
Na takg grg wyscigowg czekalem cate

lycie. Swoboda w przemieszczaniu sig

po Oahu, wypasny model jazdy, swietne

zadania, GPS, rozroby z glinami. Brawo!

RIDGE RACER 6

Jakos nie wydarzyto sig w tym gatunku

zbyt wiele. Ale nadal mam dziwny senty-

ment do tych mega optywowych, Ibnigcych

(ur! Czysty arcade tuz przed snem!

TEST DRIVE UNLIMITED
Zapasc gatunku i kolejne odgrzewanki w
stylu NfS-a czy Bumouta juz tak bardzo nie

cieszg, zatem klienci skupili sig na pierw-

szej prawdziwej next-genowej scigatce.

DEAD RISING
Normalne bijatyki juz mnie nudzg. Dead

Rising to w zasadzie chodzona bijatyka, w
ktorej "zakupy" w sklepie rajcujg mnie jak

cholera - ‘No, to wyskocz teraz sku..."

DEAD OR ALIVE 4

Niezwykle efektowna i z gtgbokim syste-

mem walki, choc na pierwszy rzut oka

lamerskim. Nie potrafig grac w DOA4, ale

chylg przed nig czoto.

DEAD OR ALIVE 4
Oglqdatem film, wigc i grg sprobowatem

tykngc. Niezte to, ale wcigz czekam na

klasyczng, mega dopasiong graficznie,

chodzong bijatykg „w prawo"...

FIGHT NIGHT ROUND 3

Miat bye system sellerem konsoli. ale cos

mu nie wyszto, natomiast po drastyeznej

obnizee cen gier EA w Polsce od razu

wskoczyt na pierwsze miejsce sprzedazy.

MGS 3 SUBSISTENCE
Cigzki wybor, ale poniewaz nienawidzitem

archaicznej kamery w zwyklym MGS3, to

Subsistence przyjqtem z otwartymi rgka-

mi. W koricu zagram ‘po ludzku".

DEAD RISING
DR to esencja next-genowej przygodowki,

gra stworzona przez mistrzow gatunku i

zombiackiego klimatu. Dla mnie jest to #2

na X360. Re-we-la-cja!

CANIS CANEM EDIT
Za naprawdg przykuwajgcy do konsoli

filmowy klimat misji, rudzielce w podko-

lanowkach i smiganie na lekcje. Rockstar

ma pomysty.

SPLINTER CELL DOUBLE AGENT
A jednak agent Fisher znowu skopat tytki

1

konkureneji, choc glbwnie dzigki wersji na

360, ktora przy braku konkureneji sprzeda-

wata sig jak ciepte buleczki.

ROCKSTAR TABLE TENNIS
Cos oryginalnego w temacie, bo w PES6

z polskim komentarzem grac sig nie da (to

jest komedia, a nie sport).

ROCKSTAR TABLE TENNIS
Solidny pingiel, jeno dla mnie zbyt wyma-

gajgcy - zabrakio mi samozaparcia, co by

okietznab ztozony system zabawy.

TONY HAWKS PROJECT 8

Wersja na X360 pozwala na nowo wkrgcib

sig w skejterskie klimaty (Nail the trick)

1 cieszy otwartym, ztozonym swiatem...

A do tego to oswietlenie!

PRO EVOLUTION SOCCER 6

Ogromne zamieszanie z polskg wersjg

jgzykowg nie powstrzymato sprzedazy.

Jebli jednak za rok bgdzie podobnie, to

klienci mogg juz nie bye tak wyrozumiali.
j

LOCOROCO
Nie zapomng pierwszego kontaktu z gra

(w wersji demo): Co to jest? Ktos sobie jaja

robi? Ale to zabawne. Rany, jaka ta kulka

jest Smieszna! Juz lubig tg grg:).

TEKKEN DR
Przenosny Tekken? Nigdy bym na to nie

wpadt. Szarpanie przez WiFi dato mi tyle

radochy, ze gtowa mala. Namco rzgdzi,

Tekken rzgdzl!!!

TEKKEN DR
Miniaturowa wirtuozeria w obijaniu ryja!

Nie sgdzitem, ze zobaczg tak efektowng

grg na matym ekranie trzymanymw rgkach.

Do pociggu i pod namiot - idealna!

TEKKEN DR
Bezdyskusyjnie i bezapelacyjnie to jeden

z najlepiej sprzedajgcych sie tytutow 2006

roku. Tekkena po prostu musi miec kazdy,

bez dwdeh zdari.

GUITAR HERO 2

Choc miatem okazjg pograc tylko w redakcji,

to jednak zakodowatem sobie we tbie, ze

jesli tylko trafi sig jakas tania gitara, to ja

chcg jg miec. Jakieb propozycje?

GUITAR HERO 2

Gra z gatunku .na kilka godzin", ale bardzo

intensywnych. Nie lubig masterowab tego

typu gier, niemniej z GH bawitem sig

przednio.

GRANIE WFILMIKACH
Polecam wtasnorgczne rekonstruowanie

scenek z ulubionych tytutow. Ostatnio

przebratem sig za Fishera (program

GameTime) i power byt 10/101

GUITAR HERO 2

Od razu widab,jak wielu Graczy to niespet-

nione talenty muzyezne. 1 nawet cena nie

odstrasza - oby wigeej takich gier.

GEARS OF WAR
Gears of War to jedyny zupetnle bwiezy

tytuf, ktory tak mocno utkwif mi w pamigcl.

lie w tym zastugi marketingu i reklamy?

Nlemalo.

GEARS OF WAR
Co tu duzo gadab - gra-poezja. Z wywalo-

nym jgzorem czekam na sequele.

GEARS OF WAR
Za to. te wreszcie mozesz sig poczub

mega twardym, obtadowanym zelastwem

kosmicznym marines i w petni to zoba-

czyb. W petni!

GEARS OF WAR
Tak sobie wyobrazatem nowg generaejg

gier - nowe patenty, doskonata grafika.

Wz6r do nabladowanla.

Xbox 360 Xbox 360 Xbox 360 PlayStation 2

ZYJEMY W PI^KNYCH CZASACH
Wiele lat marudzenia, jaki to

nasz kraj jest zacofany w kwestii

gier wideo, jak pot^zna jest

btoga niewiedza na ich temat
wsrod szarych obywateli, jak

bardzo trzej giganci rynku lekce-

waz^ nasz kraj i jak bardzo ceny
gier nie przystafo do skromnych
kwot na naszych wyptatach.

Ale tylko wyj^tkowo uparty w swym
marudzeniu Polak moze dowodzic,
ze w 2006 roku nic si$ nie zmienito.

Nie bgdQ odosobniony w twlerdzeniu,

ze poprzednie 12 miesigcy, a bgd^c
bardzlej precyzyjnym - koniec roku,

przewrocity nasze konsolowe poletko

do gory nogami. Oczywiscie

nie stato si$ to nagle, bowiem
poczgtek tej historii miat miejsce

juz jakis czas temu. Pierwsz^

jaskotkg, ktora wiosny jeszcze

nie czynita, ale dzi^ki niej zacz^ty

wracac bociany, a pola pokryty

si§ kwieciem, bylo powstanie

polskiego oddziatu Electronic

Arts. Elektronicy juz dawno temu
wyrosli na swiatow^ poteg^

wydawniczg, konsekwencjg. bylo

wigc powstawanie oddziatbw w
mniej dot^d istotnych dla firmy

panstwach. Polskie EA ani przez

moment nie odcinalo kuponow
od zaufania swej firmy-matki, z

miejsca uderzajgc z agresywng
polityk^ cenow^ (za nowosci

nie musielismy juz placic 200 zlotych),

ktorej pozostali dystrybutorzy chc^c nie

chc^c musleli sig z czasem podporzgd-

kowac. Niedlugo poiniej pojawily sig

lokalizowane wersje glosnych gier (Wladca
Pierscieni, Harry Potter), a jak wykazuj^
badania, polonizacja znacznie podnosi

sprzedaz. To migdzy innymi stato sig dla

EA zachgtg^ do zwigkszenia nakladow na
promocjg - nie trzeba bylo dtugo czekac na

spoty w telewizji czy billboardy na ulicach.

Granie stalo si? trendy, Dostrzegli to i inni

- wakacje 2005 wielu Graczom uptyngty

pod znakiem oficjalnych turniejow Tekkena

5 i Pro Evolution Soccer 4. Zwycigzcy mieli

okazjg zmierzyc sig z najlepszymi Gracza-

mi ze swlata na finalowych imprezach
poza granicami Polski, a oba cykle, choc

jeszcze niezbyt szumnie reklamowane i

mocno kulej^ce jesli chodzi o organizacjg,

zebraly wiele pochwat. Wakacje 2006 to

kolejne zmagania z PES-em (rozwinigte

do kilkustopnlowej formuly) oraz nowa
impreza Sony, czyli turnieje w kilka gier

tej firmy rozgrywane w najwigkszych

miastach Polski, catkiem niedawno
zas powtorka z Tekkena, tym razem w
wydaniu na PSP. W migdzyczasie swojg.

Fifg mocno promowato tez EA, sama gra

zas doczekata sig polskiej wersji jgzy-

kowej wyposazonej w niezty komentarz
Dariusza Szpakowskiego i Wfodzimierza

Szaranowicza. Pojawilo sig zjawisko,

ktorego do tej pory polska branza nie

znala - KONKURENCJA.

Najwazniejszym wydarzeniem 2006
roku, ktore ostatecznie wydobylo
rodzimy rynek z zasciankowosci, byla

premiera Xboxa 360. Huczna, przepro-

wadzona z imponuj^cym rozmachem,
urozmaicona lanserskimi imprezami
dla VIP-ow, ktdrzy nagle pokochali

trzystaszescdziesl^tkg. O konsolach



MACIEJ ZMUDA-ADAMSKI (KALI)

recenzenl (gatunki: bijatyki, strzelaniny.

strategie. przygodowe, RPG)

MARCIN KOSMAN (KOSO)

newsman, recenzent (gatunki: przygoda-

akcja, sportowe, RPG)

BARTEK MAJOWSKI (KUJOT)

korektor PE - osoba, ktbrej ' nie widac", £

wnoszqca spory wktad do magazynu

LUKASZ KUJAWA (DZUJO)

lelietonista, '3grosz6wko-ramkarz', recen-

zent (gatunki: przygoda-akcja, RPG)

GRZEGORZ DRABIK (BUTCHER)

newsman

GEARS OF WAR
Tak sobie wlasnie wyobrazam gry akcji nowej

generacji! Kapitalny cooperative, tantastyczna

.wczuwa" i wrazenia z gry. No i Boomers ze

swym .Boooom!":).

GEARS OF WAR
Kibicowatem tej produkcji od samego poczqt-

ku i nie zawiodtem si? - swietny single i rewe-

lacyine multi zapewnity mi mas? radochy...

GEARS OF WAR
Nie ma wqtpliwosci, kto tutaj zarzadzit. Potgz-

ny tytut oferujqcy miazdzqcq grafq. mocny

klimat i grywalnosd (ten co-op!). Wyroznienie

dla Black.

GEARS OF WAR
0 maty wlos wygratby Black, jednak Gears

ot War przeciqt na pot dzieto Warda niczym

Marcus wstrgtnego Locusa. 0 tej grze bgdzie-

my jeszcze rozmawiac latami.

GEARS OF WAR
Wybdr byl cigzki, bo dobrych strzelanin nie

brakowato (zwlaszcza na X360), ale Krai jest

tytko jeden. Moze mato oryginalny, ale miPd i

design rzuca na kolana.

OKAMI
Jeden z najpigkniejszych tytutow starej

generacji konsol. Artystyczna oprawa A/V,

urzekajqcy klimat i oryginalnosd - mnie ten

action RPG po prostu zaczarowal.

TEST DRIVE UNLIMITED
Dalej czekam na swietnego futureracera

(Fatal Inertia maybe?). Ukton dla TDU za

wrazenia przy wlaczeniu widoku z oczu

kierowcy, szczegolnie na motorach.

ELDER SCROLLS IV: OBLIVION
Dalem odpoczqc Finalowi (mimo wszystko

swietnemu), oddajqc gtos na najpotgzniej-

sze, choc strasznie zbugowane RPG na

Xboxa 360.

RIDGE RACER 6

W tym roku posucha panowata maksy-

malna, na szczgscie na poczqtku pojawito

sip RR6 - 50h spgdzonych z jakimikolwiek

wyscigami to w moim przypadku rzadkosc.

VALKYRIE PROFILE 2:SILMERIA
Oldschool (2,5D) w nowoczesnej opra-

wie; etektowne walki i akcja osadzona w

realiach mitologii nordyckiej - gites giera,

jak mawiat Odyn.

FINAL FANTASY XII

FFXII, chociaz nie pozbawione wad,

skutecznie reaktywowato serif, Najbar-

dziej spodobat mi sip mechanizm z

MMORPG - wreszcie cos nowego.

EXCEL WARRIORS
Grupasi

Star wywidzl i ukryt na

ktore

Irlan-

pubie.

RIDGE RACER 6

Fanem serii RR bpdqc nie miatem proble-

mu w tym roku (jakze jatowym, jesli idzie o

arcade'owe wydcigi) ze wskazaniem nr 1.

Zapuszczam nitrosa i cleknie mi z nosa.

NEED FOR SPEED CARBON
W tym roku nie byto Bumouta, wigc "popie-

ram" Carbon. Pow6d? Jestem "prostym

chtopczykiem', a w tego typu wyScigi gram

z chgciq.

BURNOUT REVENGE
Jazda w kdtko mnie nie podnieca, ale

tajerwerki Bumouta wyjqtkowo, od poczgt-

ku istnienia serii. Revenge to naturalna

progresja geniuszu Criterion.

FIGHT NIGHT ROUND 3

Z braku laku - zabrakto jakiegos fachowe-

go, prawdziwego mordobicia. FNR3 jest

kapitalny (szczegolnie ver. XO), choc na

bijatykg roku srednio mi pasuje.

JA CIEBIE. TY MNIE
Bytem bliski zokizemowania techrollujgce-

go po podtozu toptiera sadzacego idealnie

dzastfrejmowanq dzagg, ale potem to juz

byta zgadywanka. Gulp.

FIGHT NIGHT ROUND 3

Namco rok przespato, pozostaje wigc

boks. Najlepszy dostgpny na rynku, warto

dodac, szkoda tylko, ze z tak marng licencjg

(skromna ilosc dostgpnych zawodnikow).

DEAD OR ALIVE 4

Poczgtkowo nie bytem zbyt pozytywnie

nastawiony do Dead or Alive 4, ale partyjki

"na kilka os6b" zmienity moje zdanie.

Dobra “party game".

FIGHT NIGHT ROUND 3

Do produkcji EA przyciggngty mnie achie-

vementy (nie czarujmy sig:), a dostatem

swietny boks z pomystowym sterowaniem.

Duza niespodzianka, takze wizualnie.

DEAD RISING
CCE byto bardzo blisko, ale Dead Rising

po prostu rozmiott mnie swym kapitalnym

stylem, swobodq i klimatem. Potgzne

replayability i radocha z grania!

SPLINTER CELL DOUBLE AGENT
Ogromny dylemaL Wybieram jednak SC,

ktore zaspokoito moje growo-kulturowe

zachcianki - dostatem stealth w realiach

political fiction ze swietnymi nowlnkami.

OKAMI
Podobnie jak w przypadku Gearsow, gtow-

nym atutem tego tytulu zdaje sig bye niesa-

mowita oprawa. Na szczgscie nie jedynym.

Design, klimat, pomysty • cudowna gra.

PRO EVOLUTION SOCCER 6

Mam zastrzezenia, ale i tak z nowej Pitki

jestem mimo wszystko bardzo zadowolony.

Szkoda, ze na PS2 nie ma hiszpariskiego

komentatora. .Awantura banderola!":).

LOCOROCO
Tego oryginalnego szpila nie sposob opisafi

- jego trzeba po prostu wyprdbowac.

Iwsiqknqc naamen! .CzerwonyskuA%Asyn”

rzqdzi ze swoimi przyspiewkami.

ROCKSTAR TABLE TENNIS
PES6 to najgorsza czgsc serii, natomiast ping-

pong od Rockstara skutecznie mnie porwat-

systemgryidoskonalaotoczka(muzyka,feeling)

kazq mi wyczekiwac sequela.

PHOENIX WRIGHT ACE ATTORNEY
Genialnie skonstruowane sprawy, kapital-

ny scenariusz, rewelacyjne, charyzmatycz-

ne postaci i niesamowita miodnosc nie

pozwalajqca oderwac sig od konsoli.

TOMY NIE GRAMY
Tony Hawk 8, PES6, FIFA „kilkanascie"...

taaa. Jak juz muszq bye sequele, to ja bym

sobie w jakiegos Speedballa / Crazy Football

CANIM CANEM EDIT

Mamy problem. Mimo wszystko Canim

Canem Edit (za pomyst i humor). Chociaz

jestem pod wrazeniem Dead Rising i

"popieram" reaktywacjg Lady Croft.

BIEG NA POCI4G
Nie wiem, jak to jest, ale za kazdym razem,

kiedy udajg sig do Katowic, do pociqgu

wskakujg w ostatniej chwili. Niedtugo bgdg

z konduktorami na "ty".

DEAD RISING

Na taki pomyst czekatemdlugie lata, tykajac

kolejne czgsci RE i horrory z zombiakami. I

Capcom mnie nie zawiodto - nie wszystko

tu btyszczy, ale jako catoSc rzqdzi.

ROCKSTAR TABLE TENNIS
Rockstarowi ponownie udato sig uciec

sztampie i stworzyfi produkt oryginalny.

Idealny strzat w niszg, na swietnym pozi-

omie technicznym i jakosciowym.

KILLZONE: LIBERATION

Uwielbiam strzelaniny z rzutem izome-

tryeznym (zostato mi po czasach 16-

bitowcow), tym bardziej tak odpicowane i

profesjonalnie zlokalizowane jak KL.

LOCOROCO
Petna hipnoza, "faza" - po prostu szalefi-

stwo. LocoRoco dokonuje lobotomii

mozgu, zastgpujqc szare komorki cukier-

kowq muzykq. Boska sprawa.

LOCOROCO
"Spiewajqce kuleczki" pokonaty "porty i

kotlety" na handheldzie Sony - wiele sig

dziato na PSP w 2006, ale prawdziwych

innowacji jak na lekarstwo. Oto jedna z nich.

SINGSTAR 80's

Bez kuzwa dwoch zdart! Totalna dominaeja

wszelkich console parties w 2006r! „C6rka

Rybaka", „lt’s Tricky” - brak mi tylko „Sto

Laf i .Monika, Dziewczyna Ratownika”:).

GUITAR HERO 2

Najlepsza gra muzyezna ostatnich lat, bijqca na

glowg nawet Guitar Freaks! Doskonala playli-

sta, swietne aranzaeje, no i gitara, pozwalajqca

poczuc sig niczym Zbigniew Hotdys;),

PHOENIX WRIGHT ACE ATTORNEY GEARS OWAR

GUITAR HERO 2

Sequel GH nie zmusza do odwalenia kankana,

ale nadal pozostaje bezkonkurencyjny na polu

gier muzycznych (mocno nietechnicznych),

WII PLAY
SingStar Legends byt zaskoczeniem, ale to

"frajerowy" Wii Play zarzqdzi. To rzeczywiscie

mini-rewolueja i cos naprawdg unikalnego.

Uwaga na kosze na smieci!

GUITAR HERO 2

Dla mnie totalne objawienie 2006, bezdy-

skusyjny zwycigzca w kategorii "luzator i

odmtadzacz". Nawet rzgpolqc "hita z 73-ego"

cztowiek ma banana na twarzy.

Rzadko sig zdarza, bym po ukortczanlu Wbijam w nadymane marketingowo GoW,

jakiejd gry od razu, z miejsca sig za nig od .ojejciujejciu” Okami i starodwieckq Zeldg.

nowa zabrat i ponownie skohczyl. Tak byto Dla Phoenixa kupitem DS-a I zniknqtem X360? To lepiej nie oglqdaj w akcji Gear-

z GoW - a to cod znaezy. .Booooom!". na 3 dni - kocham tg serigl

GEARS OWAR GEARS O WAR GUITAR HERO 2

Bardzo przekonujqcy zwiastun ery konsol Mato oryginalnie, ale solidnie. Hollywo- Pozytywna energla I radocha z twdrezo-

next-genowych. Nie chcesz kupowad odzki klimat, clqgla walka I apokalipsa bci" wygrywajq z gatunkowymi szablona-

X360? To lepiej nie oglqdaj w akcji Gear- w tie. Pierwsza prawdziwle next-genowa mi, nawet tak pigknyml jak "Girsy”. Gitara i

rockowe klasyki? Nlebmiertelny fun.

zaczgty pisac magazyny, ktore dot^d tego

tematu unikaty. Robity to w kiepskim stylu,

kompromituj^c sif przy tym btgdaml oraz

niewiedza, ale sam fakt nagtego zwrotu

w kierunku systemow podt^czanych do

telewizorow cieszyt. Zacz^t sprawdzac sig

scenariusz, ktory 2-3 lata temu wydawal sig

science-fiction. Wstajg rano, wchodzg na

jeden z najwigkszych serwlsow interne-

towych, z gtownej strony atakuje mnie

reklama Gears of War. Sprawdzam pocztg

- dostajg rzetelne informaeje prasowe od

najwigkszych polskich dystrybutorow, przy-

gotowywane przez ludzi, ktorzy znaj^ sig na

rzeezy. Jadg zatatwic kilka spraw na miescie

- wsiadam do autobusu oblepionego reklamq

Need for Speed: Carbon, W eksponowanym
miejscu w Empiku stoj^ standy z konsolami,

konsole atakuje z kazdej potkl dziatu z

multimediami. Wracam do domu, przed

.Faktami" uderza Swietny spot reklamowy
Xboxa 360. Mecz Llgi Mistrzow?

Obowiqzkowo z reklam^ ktbregos z bran-

dow Sony. Dla odmiany mecz ligi polskiej

w Canal+? Pewnie, przed i po donosz^cy,

ze mogg go obejrzec dzigki Electronic Arts

i nowej edycji FIFA. Dla przeciwwagi w
paSmie reklamowym trafiam na Pro Evolu-

tion Soccer 6, Szpakowski czy Borek? To

jest WYBOR, element do niedawna mocno
w naszym kraju teoretyezny. Dystrybuto-

rzy walcz^ o Gracza, walcz^ o miejsce w
magazynach konsolowych. Obudzilo sig

Sony, juz teraz daj^c nam posmakowad
mocy PlayStation 3, choc konsola zawita

mlgdzy Bugiem a Odr^ dopiero za kilka

miesigey. Specjalne pokazy dla prasy,

cigzarowka z setkami kilogramow LCD i

konsol na poktadzie - a to przeciez dopiero

zwiastun tego, co czeka nas niedtugo,

Osobiscie jako przyktad mizerii traktujg

brak oflcjalnych informaeji na temat
liezby sprzedanych konsol czy gier. Wszak
doskonale wiadomo, ze dobr^ sprzedaz^

wypada sig pochwalic, a skoro nikt tego

nie robi, to znaezy, ze nie za bardzo jest o

czym mowic. Tym bardziej ciesz^ donie-

sienia Sony, ktore w ostatnich mlesifcach

2006 sprzedawato nawet 20 tysigey konsol

PS2 - wynik imponujqcy jak na nasz elek-

tronlczny skansen. Zarabiamy wigeej, na

wigeej nas stad, konsumpeja napgdza PKB,

rosna naktady na inwestycje, pojawiaja sig

nowe miejsca pracy, zarabiamy wigeej - to

akurat kolo nie jest btgdne. A jesli okazuje

sig, ze Polak zarobione pienigdze z chgcia

wydaje na elektroniezne gadzety, wypada

sig tylko cieszyd.

Zyczenia na 2007 rok? Mam kilka. Zeby
Nintendo zdato sobie sprawg, te istnieje

taki region jak Europa Wschodnia, i zeby

polski dystrybutor Big N - Lukas Toys
- odwaznie zainwestowat w promocjg
Wii. Zeby w Polsce wyrdsl wydawniezy
konkurent dla Electronic Arts - polski

oddziat Activision czy Ubisoftu na

dobre rozkrgcitby konkurenejg,

Zeby Sony i Microsoft nie zrazaly

sig ewentualnym strachem klientow

przed nowymi konsolami i nadal niosty

kaganek elektronieznej oswiaty, llcz^c

na to, ze prgdzej czy pozniej PS3 i

Xbox 360 zagoszczq w setkach tysigey

polskich domow. Polskiej prasie

niespecjalistycznej zyczg samoza-

parcia w nabywaniu wiedzy i dojsciu

do stusznego wniosku - jesli sig nie

wie, lepiej nie pisac. Wierzg, ze za 12

miesigey bgdziemy mogli uznac 2007

rok za ciekawy okres, w ktorym bran-

za ponownie zrobita kilka krokow do

przodu, a my ostateeznie utwierdzimy

sig w przekonanlu, ze nie jestesmy juz

obywatelami Europy trzeciej kategorii,

Tego wszystkiego zyczg Warn I sobie,

Zdrowko! [koso]



pytanie miesiqca:

dziedzina: gry na jeden dzieri

H Kolejny roczek na karku i kolejny wysyp podsumowari. lie to razy

politycy zaliczyli (cokolwlek. kogokolwiek), ile razy kieliszek zostal

drzacq r?kq odstawiony, ile razy pokazali swoje twarze w tivi. Kto byt

najwi?kszym wypasem I kto pokazat najwipkszy biust. Konsolowych

podsumowari tez jest sporo. Ale nie o nich piszp. Pisz? o naszej

Polsce konsolowej. Za oknem noc. sylwestrowym piromanom oklapty tajerwerki.

A ja patrz? w przysztosd, 10 lat do przodu. Co widzp? Nie ma rady - edukacja na

temat gier jest koniecznoSciq.

n "burdelu no kdlkach”. Sorry tWopaki

zebronia. (...) Ledwo zaczqlem grac w
iraz w kuchni, w kartonie po osmiopaku

ino sip powipksza. A ehwolHem sip, ze

:
jui wiem, ze dwoch somcow na pewno

, co zo zdzierstwo. A jeszcze dwa muszp

UBtOCONE BUCIORY POLITYKI

Nie ma co si? oburzac na ostatnle wypowiedzi ministra Giertycha. Ograniczenie

dostppnosci brutalnych gier to temat w Polsce ci^gle noSny. W ubiegtym roku w
kilku stanach USA probowano przepchac podobnq ustaw?, ale lokalne parlamen-

ty twardo stan?ty po stronie wolnoSci slowa i Pierwszej Poprawki. Pozytywnq rol?

odegrali prawnicy reprezentujqcy branz? gier - ich wystqpienia poparte twardymi

dowodami naukowymi na brak wptywu gier na psych? Graczy oraz ostrymi

j?zykami odniosty zamierzony skutek. Tradycyjna opiekuricza rola paristwa

koriczy si? takze w Polsce i przeniesie si? w nowy obszar - kontrolowania mySli i

rozrywek obywateli. To latwiejsze niz zapewnienie pensji wi?kszej niz 600 zt na

petnym etacie. W Ameryce taka sytuacja jest na porzgdku dziennym. Za 10 lat

nagonka na gry b?dzie jeszcze wi?ksza, zwtaszcza w okresie przed wyborami.

W koricu rodzice, ktorzy wyr?czajq si? w wychowywaniu dzieci zewn?trznymi

instytucjami, to tez elektorat.

Tyle ze do tego czasu doczekamy si? pr?znie dzialajqcyeh i przygotowanych

merytorycznie do zmagari organizacji i fundacji pokroju ESA lub PFF. Edukacja

rodzicow na temat gier (i szerzej - zainteresowari mtodego pokolenia) nie ogra-

niczy si? juz do pojedynczych felietonow dziwakow w PE. B?d3 konferencje w
szkolach, b?dq specjalne spotkania. Mtodziez b?dzie jezdzic na letnie akademie

grania, zaS pasjonaci programowania - na letnie akademie programistyczne.

Dziennikarze innych mediow niz branzowe tez b?da juz uSwiadomieni - plucie

na gry jest rdwnoznaczne z pluciem na film, teatr, muzyk? i malarstwo. Poza

tym w 2005 roku "brutalne" gry osiqgn?ty pufap sprzedazy rz?du 19,1 procenta

wszystkich sprzedanych gier komputerowych i 38,8 procenta gier konsolowych

(za: ESA 2006). Przez utozsamienie wszystkich gier z brutalnose i3 Slina rdwno

rozktada si? takze na pozostale 80 i 60 procent gier strategicznych, rodzinnych,

sportowych, przygodowych, wyScigow i RPG.

SPOtECZNOSCI BACZNOSC
Od jakiegos czasu strasznie duzo szumu robi si? wokdt takich pojpri jak Web 2.0

(w tym megahypowane YouTube), blogi i spotecznoSci online. Jedni upatrujq w
tym nowego Swiata, inni tatwego zarobku (kto by nie chciat kr?ci6 kasy, jesli to

Czytelnicy si? m?czq i dostarezajq kontent?), a jeszcze inni krpcq z politowaniem

gtowami (nie da rady obejrzec wszystkich ciekawych rzeezy, potrzebne

dodatkowe rzeezy typu filtry lub wyszukiwarki). Jednak nikt nie zaprzecza temu,

ze dzi?ki temu fani pewnych rzeezy przekonali si?, ze nie S3 odosobnieni w
swoim dziwacznym hobby (papier toaletowy zuzyty przez Kojim?, anyone?).

Chori Polska to nie Ameryka, a Polacy nie majq az tyle zapatu i mozliwosci

technicznych co zmaniaezeni Amerykanie, to jednak na swoj sposob dajemy

spotecznosciowego czadu. Wystarczy wejsc na forum PE, zeby poezuri ten

feeling. Temu stuzq Extreme Parties i ogolnopolskie tumieje Tekkena. Temu

stuzq ugruntowane tumieje PES-a.

Za 10 lat spofecznosci konsolowe b?dq juz solidnie ugruntowane. W wi?kszo£ci

szkbt srednich i gimnazjow uezniowie b?dq chodzic na dodatkowe zaj?cia

z ludologii. Prdcz pokazywania umiej?tnoSci w ulubionych grach, dzieciaki

b?d3 poznawac kulturow^ otoczk? gier. Historia Ivalice wespol z socjologicz-

nymi podstawami typologii bohaterow RPG znajdq si? w zestawie tematdw

maturalnych. Marzenie $ci?tej gtowy? No c6z, skoro ''Wladca pieiicieni" i "Harry

Potter” zostaty lekturami szkolnymi, to czemu multimedialng lektur? nie mogq si?

stac Halo lub MGS?

iera@psxextreme.

dziedzina: wszystkie dobre

aktualnie: Zelda: Twilight Princess, Red Steel, Okami, PES6
Zyoowy remanent skionii male da zmiany wielu elemen.ow oloaenkt. Odzyiem, odzvskaiem down, energi?, na nowo f

humorem 1 ocholq na szczeniockie psoty, odswiezyiem store znajomoki, zoworlem kilko nawydt... Zyj?, wreszde aerpiq

ze wszystkiego i odnajdujqc sie w zowodowych planach, no ktore do niedawno nie midem ansa. Mile trzqchnqla mnq im

kalowickim Inq, na ktorq zowitolismy w silnym redakcyjnym gronie, przy aym do koiico zostalismy tylko z Kalim i Ma
- mocarnie bylo:). Rownie ciekawe byte zebranie, na klorym Sciera zdqzyf 14 razy zdrowo sip wkurzyc, 8 razy strode gte-

lak mocno trzasnqd drzwiami, ze ciedawi w strozawe wylote sip kawa, 0 z rywnlizacji w gry zrobie igrzyska olimpijskie
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I Xbox 360 powpdrowal w odstawkg - preparowane do Porodnika opisy nie pozwalojq na zobawp ze sprzptem MS. Ale 1

|koso@psxextreme.

dziedzina: paezkowanie

|

Drive'o ay 189 zl zo finolo to duzo?

|
Halo 3, Assassin's Creedlaiu@psxextrem^T

dziedzina: grzebanie w sprzetach

aktualnie: CoD3, Wario Ware, Rhythm Tengoku, Okami, Colossus

Po ostatniej konebwee vrszedtem na takie obroly, ze mimowolme zwolczylem potrzebp snu i jedzenia, przez as przy swiqteanym

stole bylem gtewnie obsenralorem, ktory nowet gdyby dtdal, to i tak nie moze. I chyba tylko dzieki temu bez wipkszego

uszaerbku przezylem combo w postoci redakcyjnego Ringu i podw^nego Syiwestra. 0 ile depie przyjpde Wii w redakql bylo do

przewidzenio (prowdziwy Graa wie, co dobre:), tak fokt, ze podaos sylwestrowego spotkonio konsolo doslownie przyssate do

ekronu kilko niegrojqcych dziewezyn (bo, studentek!) niezle mnie zoskoezyl - nawet EyeToy i SingSlor nie wywololy lokiei reakeji.

Deszedlem tez do wniosku, ze grofiko no Wii jest bardzo dobra, pod worunkient, ze Iworcy nie starojq sip na srlp upcbnqc w niej

miliono wielokatow. Wiodomo, ze konsolo jest no to zo slobo, 0 wszelkie kompromisy "dojq po oczoch". Trauma czy Wii Sports

prezenlujq sip swietnie, bo lok wtesnie mioly wyglqdac, od poaqtku mioly bye proste i nie trzeba bylo niaego ciqc Czujecie, 0

czym m6wip? Najlepszy okres dla Wii powinien sip zoczqf po 'zejsciu' Xboxo i PS2, gdy Iworcy przestonq (niejoko przy okazji

mam niczego na okujsxextreme.

dziedzina: next-genowa erekeja

aktualnie: Guitar Hero 1&2, MotorStorm, Gran Turismo HD

toz to kwintesenejo grywolnosd w nojlepszym wydoniu. Foni Amplitude bpdq sloe poklony (zresztq, to ten som developer)!

(...) W sklepie PE ponowol swiqteczny sojgon, ale wroz z Ajem dolismy rodp i momy nodziejp, ze wipkszoic klienldw otaymolo

swoje prezenly na aas (zawsze wysylomy w dniu zamowieniol). (...) Smutne info: GC i Xbox umarly. Nojlepiej nodal trzymo

sip PS2 - oby jak nojdluzej! (...) Redokcyjne spotkonie = rewektqo:)!

Fajna wersja przysztoSci? Mnie si? podoba. Ale nie zach?cam Ci? do podj?cia

jakichg dzialan w tym kierunku. To wyniknie samo z siebie, po wielu matych

kroczkach, ktorych nie zauwazymy. Moze nawet Ty zrobisz taki jeden, nie do

kohea swiadomie. Wtasnie po to powstal ten tekieik - zeby zasiad ide? w Twojej

podswiadomosci. Zadanie wykonane. Spocznij. [nemo]

dziedzina: RPG

aktualnie: VP2: Sllmeria, FFXII

Boo! To jo. Downo sip tutoj nie pokozywolem, died w sumie powod byf blochy lenistwo. Proco, zwloszao cipzko, mdziez

Srnie'hTko^iG. Mimdws^sllco jednokiSalo mTsip

0

skrobnqTreekp dwunBtegoSo "do p^ra^ni^o^umea^i podaos

swiqlecznego wypadu do kroju • niniejsze wypociny. Moze nie zdojecie sobie sprowy, ale w Polsce jest noprowdp lojnie, zwloszao

w porownaniu do lokiej Iriondii (nie liaqc oaywBcie zorobkow). Nieslety, muszp juz wrocof nojpierw opozmojn pocra.giem z

(niezte jazda ze stonem niewazkosci:), oz wreszde oulokorem, w klorym jok zwykle mom powozne problemy z wygodnym

ulozeniem swych dwoch metrow na aos podrozy (Irlondczycy nie grzeszq wzrostem). Taka juz dolo podroznika, ktorego jedynym

pocieszeniem jest aekajqco w "domu" konsolo z drugim Valkyrie Profile. Do nostppnego rozu.

lstar®psxextreme.

Na jakie gry czekacie w 2007 roku?

W ilWlBKTYWlE Pfc

lvm:i>/\ltK CZYTELNIUA
Wszyscy chplni do nopisonio swojej romki proszeni sq 0 wysylonie proc w formie pliku .txt oroz SWOJEGO zdjpcio w lormocie .jpg no

moilowy listy@psxetreme.pl . Dlugosc lekstu nie moze paekroaac 1 200 znokow (ze spoejami). Dodatkowe inlormacje potrzebne do romki:

w co teroz grocie, miaslo, ulubiony golunek gier i Wosz adres mailowy. Czekomy do 2 styeznio.



Butch dziedzina: dobre

aktualnie: Splinter CelkDA, RS: Vegas multi, Guitar Hero II

Nowy Rok zaaql mi sif z przytupem - popijojqc browca no chacie, Jubiqc w nosie i gapiqc sip w telewizor

Allegro i kupitem sobie naped HD DVD do Xboxo 360. Co ni mniej ni wi^ej przepowiada, ze toly rok 2

wsponiolego High Definition - w groth i filmocb. To sip nazywo "zadbac o dobrq wrozb? no przyszlosf

:

dziedzina: Achievement Hunter

aktualnie: Call of Duty 3, Viva Pinata

No i skohtzyl sip moj romans z CD Projekl. Fajnie byte, ale sip sk
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rozkrpcp:).W minionymZiesiqcu kLJkrtdyrniziutko,™
sprawilo. ie ze smierhu lykotem ghity - jui downo lok si? nie osmic

dziedzina: muzyczne dziwactwa

I Jok lylko m
1

hizutor, rc

I
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dziedzina: sredniaki

aktualnie: Thrillville, Final Fantasy Xll

Czy to Psycho Montis? lok sip okozuje, no wyprzedozy Agencji Mienio Wojskowego mozno znolezc noptowdp ciekowo rzoay.

Zefay byte zobawnioj, ten godzet (dlo niekumatych moska przeflwgozowa) pojowii sip no bezblpdnym Sylwestrze u Tomka

i Ani (pozdrowiom serdeczniel). Ale to nie wszystko, bo no impreze niespodzievranie zowilol tokze jeden z noszyth wiernydi

Czytelnikow - Bas (mozliwe, ze zle nopisalem ksywkp:). Slowo, pieniqdze i kobiety to standard dlo zespofu PSX Extreme, tok jokby.

Skoro juz przy nowym roku jestesmy - bez wqtpienia w 2007 Iraebo bpdzie praesiqk sip no swiezy sprapl. 0 tym, czym worto sie

zainleresowoc, praeaytorie w biezqcym numerae, jo lylko dodam, ze zakup PS? - niezoleznie od lego, co mowiq znojomi - nodal

mo sens. (...) Nie wiem, ay Sony moze Bczyc no anologiany sukces w praypodku PSP, ale po zapoznaniu sip ze scenoriuszem

Portable Ops raz jeszcze zostolem ulwierdzony w przekononiu, ze hondheldy nie sq tylko dodatkiem do "powoznego" gronio. (...)

Nieomol znowu nie zdqzylem do redokqi - dochodzp do wniosku, ze trosa kolejowo Krakdw-Kalowke jest praeklpta. Alba to, olbo

I MGS4, GTAIV i Assassin’s Creed

Loki dziedzina: sensacje zoladkowe i j-pierdolki

dziedzina: tarice, hulanki, lulki i swawola

dziedzina: RPG, koty w sosie wtasnym

W szkole z konsola
h Dawno, dawno temu, pod koniec pazdziernika,

siedzqc bezczynnie w domu postanowilem udac si?

H do pewnego liceum profilowanego w celu odwiedzertia

| kumpla na zaj?ciach. Nudzqc si? na dodd sztywnych,

80-minutowych wyktadach (tyle trwajq lekcje w
omawianej szkole) zacz?lidmy obmydlad plan „rozkr?cenia” ich.

Do glowy wpadl nam kompletnie zwichrowany pomysf. Otdz

wymyslilidmy, ze na nast?pne zaj?cia zabierzemy ze sob^

PS2 i kilkucalowy monitor, a takze zestaw czterech gierek.

Naszym g!6wnym celem bylo rozruszanie atmosfery w klasie.

Jak postanowilismy, tak zrobilismy.

Nadszedl ow dzieri. Nie mog^c doczekac si? tak fajowej

lekcji, udalismy si? do szkoly godzin? przed rozpocz?ciem

zaj?c. Jak si? pdiniej okazalo, byla to dobra decyzja, bowiem
organizacja miejsca „nauki” zaj?ta nam sporo czasu. Na
honorowym miejscu (tawka) spocz?ly konsola oraz monitor. W
koricu wybila godzina 15:30, o ktdrej miat zaczqd si? angielski.

r
mm Osdb bylo nieduzo, raptem 7,

wliczaj^c w to rdwniez mnie iH Sebastiana. Na pierwszy (i jak

SJf .
si? p6zniej okazalo - jedyny) C
ogien polecial Soul Calibur 3.

™
1

Osoby znajduj^ce si? w klasie nie

byly zbytnio zainteresowane naszymi

I poczynaniami. Po uptywie 15 minut

1 przybyl nauczyciel. Oznaczalo to ni

‘ I mnie
i
ni wi?cej, ze zbyt duzych szans

na pogranie nie bylo. Sama konsola

pow?drowala na krzeslo obok, monitor zad umocowalidmy na specjalnym

uchwycie samoprzylepnym pod lawkq.

I ’’’ Pod koniec lekcji wykladowca zaczql

odpytywad jedn^ kolezank?, co

otworzylo nam mozliwodd rozegrania

kilku pojedynkdw. Po stoczeniu

kilkunastu walk dzwonek oglosil

przerw?. W tym momencie do klasy

weszli spdznieni uczniowie. Ze
zdziwieniem spojrzeli na nasze lawki

i po kilku minutach zainteresowanych

os6b byla juz cala gromada. Jedna z

kolezanek (Justyna) zacz?ta nawet

zastanawiad si?, po co nam tyle okablowania pod lawkq. Jeszcze inna

niewiasta zadeklarowala ch?c rozegrania sparingdw w SC3. Gdy rozpo-

cz?la si? kolejna lekcja, geogratia zresztq, godciu zasiadl na swoim tronie,

a my w dalszym ciqgu cioralidmy w najlepsze. Pojawila si? tez kolezanka,

ktdra chciala koniecznie z nami pograd - siadla mi?dzy mnq a Sebq, wi?c

oddalem jej pada, aby mogla troszk? z popykad z kumplem. Zacz?ta si?

masakra. Wykladowca, zdziwiony przesiadkg naszej sparingpartnerki,

zblizyl si? do nas i zrobilo si? troszk? gor^co. Lekko przestraszona tq

sytuacjg kolezanka ukryla pada w dodd ..interesuj^cym" miejscu, mi?dzy
nogami, zapominajqc o wt^czeniu pauzy, skutkiem czego zrobilo si?

bardzo zabawnie. Teksty „0 jejku, on wibruje!" rozbawily nas do lez, a

poniewaz nie mogla z padem nic zrobid, bo wykladowca sta* obok nas,

przez kilka minut powstrzymywalidmy si? od wybuchni?cia dmiechem.
Sytuacja stala si? przekomiczna. W koricu nie wytrzymalidmy i cala nasza
trojca z ostatniej lawki zacz?la si? dmiad wnieboglosy, uniemozliwiaj^c

w ten sposdb prowadzenie dalszych zaj?d. Do porzqdku doprowadzil

nas nauczyciel, stajqc przed nad nami ze srogg min^. Na szcz?§cie nie

zorientowal si? o co chodzi.

Kolejna lekcja i kolejna gra. W
trakcie przerwy dosiedli si? do nas

;

Jarek i Adam. OdstqpiliSmy im

swoje pady i zacz?li$my pisad t? oto

v* „relacj?" na brudno, stwierdzajqc,

\ ze -to si? nadaje do PEI”. Chlopaki

T k dawali ostro czadu, nie mogqc
' 2 * powstrzymad si? od komentarzy

* typu „0 w mord?, rozpierniczyled mi

jr- kolesia z patkg". Po pewnym czasie

jednak zacz?li udawad, ze sluchajg,

widzqc podejrzany wyraz twarzy matematyczki. Min?la ostatnia lekcja,

niektdre osoby juz zacz?ly opuszczad klas?, zad Justyna, ktdra wczesniej

zainteresowala si? przewodami pod lawkq, zaskoczyla nas swojg opiniq

nt. grania podczas lekcji: „Macie nietypowe pomysly, chlopaki. Pozytywnie
zakr?ceni jestedcie". Fajnie. Fajnie, chod musz? nadmienid, ze nie

pochwalamy ani nie naklaniamy Was do grania podczas lekcji, na ktdrej z

zalozenia powinnidcie przyswajad wiedz?. Zeby bylo jasne:). No i jeszcze

warto na koniec wspomnied o tym, ze mozna sobie uszkodzid sprz?t

zanoszqc go do szkoly - okazalo si?, iz podstawka od monitora przyssala

si? do blatu lawki w taki sposdb, ze mielidmy problemy z jej odklejeniem.

Z pomocq przybyl Adam, ktdry udost?pnil nozyczki... ech, no wladnie, te

nieszcz?sne nozyczki. [Chicken]



To b?dzie
punkcik kar

konsolowv
A 18 os6b, 3 zgrzewki^ pokrzepiajqcych

napojow. 8 paczek chipsow.

4 pizze, prawie setka gier

i w kortcu najwazniejsze

- 3 konsole nowej generacji,

ktore miaty tego dnia

stoczyd prawdziwy b6j o

miano tej jednej, najlepszej.

29 grudnia 2006 roku, 2

dni przed Sylwestrem. Takidzied

wybralidmy dla Ringu, czyli redakcyjnego

spotkania, ktore miato na celu pordwnanie

trzech konsol nowej generacji, z

nastawieniem na PS3 i Wii. Te, jak wiecie,

przed miesiqcem zawitaly w naszych

progach i jeszcze nie wszyscy mieli okazj?

przetestowad je w swoich domach. 12

godzin - tyle czasu zarezerwowalidmy

sobie na testy. Ring zaczqt si? zatem w
samo potudnie i miat potrwac do pdtnocy.

Oczywiscie, jak przystalo na redakcj? PSX
Extreme, nie wszyscy pojawili si? na czas

(jak zwykle tylko Gamera byt punktualny),

a niektdrzy w og6le si? nie pojawili - Senti

ttumaczyt si? dnieinq zawiejq i brakiem

autobusu do Wroctawia, skqd miata go

odebrad ekipa: Norby, Kali, Myszaq (Kali

twierdzi, ze w stuchawce bylo stychad

wybuch wulkanu i pewnie dlatego Senti

nie przyjechat). I tak, po przyjeidzie ekipy

z Wroclawia, Senti i jego wymdwki staly

si? tematem na nast?pnych kilkanadcie

minut, podczas ktdrych wszyscy wymydlali

kolejne domniemane wersje kataklizmdw

w okolicy Bolkowa. Nic, ze ten potozony

jest kilkadziesiqt km od Wrocka, gdzie

swiecito stohce, nie padal dnieg, a drog

nie tarasowaty spadajqce meteoryty. W
kazdym razie w redakcji powoli g?stniato,

Fenio bronit przygotowanych na poiniej

puszek i chyba kazdy ze zg(Red.)6w musiat

dotknqd czy pomacad PS3 - po kilkunastu

minutach konsola wyglqdala bowiem jak

policyjne urzqdzenie do dciqgania odciskow

palcdw. Ponadto HIV cod mamrotat, ze co

to za Ring, jak nie ma s?dziego i lasek z

tabliczkami, Myszaq obwiesit si? Wiilotami,

a Kali pr6bowat zw?dzid Feniowi klucz od

barku.

r» I
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;mWiiiiiXboxl36_Oj
To nie koniec opowiedci o 3 diodach.

Po ok. godzinie, Loki, nie majqc

akurat nic do roboty, wziql do rqk

wciqz podpi?tego do Sieci zepsutego

Xboxa 360 i odkryl, ze w zaleznosci od

nachylenia, czerwone diody zmieniajq

potozenie. Smiechu bylo co nie miara,

gdy okazalo si?, ze obracajqc konsolq

w przerozne strony, zmniejszata si?

rdwniez ilosd czerwonych diod, az

te w koncu zupelnie znikn?ly (3x w
lewo, lx w prawo, a potem obkr?tka o

180 stopni). Teoria Aja nagle legla w
gruzach, a pojawila si? nast?pna - 3

czerwone diody to ruska mini-gierka

ukryta w biosie konsoli:). „Gracz musi

obrdcid konsol? tak, aby wszystkie

czerwone diody znikn?ly". Zarty

zartami, ale to zadzialalo... niestety,

do czasu. Po godzinie Xbox zglosil

ponownie ten sam btqd, a zatem

uznajcie ten wqtek ze ciekawostk?.

Opowiedci z pogranicza absurdu

Sparing - "jednego mniej"
Rozlozylidmy po jednej konsoli PS3, Wii

oraz Xbox 360. Do dyspozycji mielidmy

prawie wszystkie gry na kazdq z nich: 6 gier

na PS3 + dema sciqgni?te z PS3 Network,

10 tytuldw na Wii + 2 zestawy mini-gier oraz

kilkadziesiqt tytuldw na Xboxa 360 + gry

z Xbox Live Arcade. Wydawaloby si?, ze

Xbox 360 by! tu zdecydowanym faworytem

i wokdi niego zbierze si? najwi?ksza ilosd

grajqcych. Pierwszy powdd, dla ktdrego

tak si? nie stalo, by! oczywisty - wi?kszodd
' z nas posiada t? konsol? w domu, bawiqc

si? niq na co dzied. Powdd drugi - juz na

I samym poczqtku starcia sprz?t Microsoftu
* niemal zaliczyl knockout. O co chodzi?

F

Po odpaleniu Gears of War, Xbox 360

zawiesil si?... Nic to. Po zresetowaniu

pokazal si? nam Ring of Death - trzy

*
czerwone diody! Aju zdiagnozowal: „3

czerwone diody znaczq jedno - konsola

jest zepsuta i nadaje si? do serwisu"

M (dalsze szczegdly - patrz ramka).W
zapasie byl kolejny Xbox 360 w postaci

f
debugs, na ktdrym dzialajq tylko

specjalne, prasowe wersje gier - tyle ze

tych mamy cale 3 sztuki, zresztq ten

Xbox rdwniez jest nieco wadliwy i boryka^ si? z tzw. „artefaktami” (czarne trdjkqciki_ wyskakujqce na ekranie w rdznym™ nat?zeniu). J?ki zawodu i zgryfliwe

komentarze posypaly si? na konto

JB konsoli z zielonym okiem. I slusznie.

Obserwacje rynku dowodzq, ze sprz?t

wciqz jest bardziej awaryjny niz bySmy

W sobie tego zyczyli, na szcz?£cie 24

miesiqce gwarancji po cz?dci lagodzam ten fakt.

Runda 1 - dlaczego Wii?
Godzina 14.00. W redakcji sq juz

wszyscy (spoznialscy) i okazuje si?,

ze wi?kszosc osdb chce grac na

Wii. Postanawiamy rozlozyd drugi

zestaw. Przed 15.00 pracujq juz dwie

konsole Wii, aby obsluzyd wszystkich

rozesmianych zg(Red.)dw. Gramy

przede wszystkim w tenisa ze skladanki

Wii Sports, a szczegdlne wzi?cie

ma konsola z podpi?tymi czterema

Wiilotami, wokdt ktorej co kilkanascie

minut cod si? przewraca/spada albo

delikwent siada na kanapie masujqc

siniaka po przypadkowym uderzeniu

(brak miejsca daje si? we znaki).

Loki po kilku strzalach Wiilotem w

z?by postanawia grad na kuckach,

Koso po raz trzeci zbiera smieci z

kosza, ktdrego zawartosc wysypuje

si? przed biurkiem po kazdym

energicznym backhandzie

(w koncu go przestawia,

niesamowite). Tylko HIV zdaje

si? nie wiedziec o co w tym

chodzi, pytajqc po kilku setach:

„kim ja steruj??". Ale to normalne,

gdy w jednej dloni trzyma si?

Wiilota, w drugiej - puszk? z

napojem. Najbardziej przej?ty tym

faktem jest Sciera, ktory krzyczy

na niego, zeby si? opami?tal i nie

robit zamieszania. Kali uspokaja go

ttumaczqc, ze to tylko zabawa.

Na drugim Wii krdluje tenis stolowy

(Wii Play) albo kr?gle (Wii Sports).

czyli o usterkach z przymmienlem oka

To. ze nasz Xbox 360 wyzionqt ducha, to

jeszcze nic. Po dwi?tach nasz sklep dostat

reklamowane cztery Inne konsole MS, ktdre

padly w ten sam sposdb - 3 czerwone diody.

Co najdziwniejsze, wszystkie padly podczas

grania w Gears of War, ktory od teraz uchodzi

w redakcji za prawdziwego KILLERA. Norby.

bedqc swiadkiem calego zajscia, zaczqt od

razu opowiadac o innych przypadlodciach, jakie

zna i slyszal w swoim serwisie. Najbardziej

rozdmieszyta nas recepta dla konsol, ktdre

majq tendencj? do zawieszania si?. Otdz

pewien Gracz przekazal Norbiemu, ze zna |uz

dobry sposdb na t? przypadlosc
- mianowicie

wystarczy wystawid konsol? za okno (lepsze

chlodzenie). To nie jest zart. Problem w tym.

ze okna nie da si? zamknqc (z uwagi na

kabel zasilajqcy i wizyjny). a wdwczas bardzo

dr?twiejq r?ce z powodu zimna I trzeba grac

w r?kawiczkach. Norby z poczqtku uznal t?

opowiesc za zbyt szalonq, ale gdy ktorys z

kolei klient narzekal na przypadkowe i cz?ste

zwiechy w jego sprz?cie, Norby zaproponowat

konsoli zaokno (najci?zej bylo

wytlumaczyd. ze to nie jest dowcip). Wy rdwniez

mozecie nie wierzyc, ale ponod juz kilka Xboxdw

360 dzialaw ten sposdb perfekcyjnie (kable

wpuszczone sq wywierconq dziurq w ramie

okiennej). A co jedli zacznie padac deszcz?

Tego dowiemy si? pewnie za jakis

i ^
lsi0 Przezyl awari? najbardziej’

Powiesil si? futrzak. Odcielismy
ostatnim momencie.

M *



Na PS3 trwa wydcig po najlepszy

czas w MotorStorm. Mashter

z Myszaqiem udaremniaja

zg(Red.)om uzyskanie dobrego

wyniku - przektadanie palcow na

padzie czy zastanianie oczu to

norma podczas przejazdow. Dzujo

w pewnym momencie zostaje

nawet napadni?ty, unieruchomiony,
gg

ze to przeciez tylko GT4 w podwyzszonej

rozdzielczosci i zeby przestat tak si?

rozwodzic, bo inaczej kazq nam w przyszlosci

za takie gry placid. Klotnia na temat wyzszodci

MotorStorm nad GT HD koticzy si? wraz z

wlqczeniem Ridge Racera 7. Norby z HIV’em

jako tani serii zacierajg r?ce, ale to Gamera

gra pierwszy. Oczywiscie tytul mu si? nie

podoba, bo to jest, jak twierdzi, ..chamska

arcade’owka". Na potwierdzenie swoich

poglqddw demonstruje nam pewien dziwny

patent, przy ktdrym wszystkim opadajq szcz?ki.

Recepta na pokonanie kolejnych zakr?tow jest

rzeczywidcie lekko szokujqca: Gamcio wpada

w poslizg, i wtym nie bytoby nicdziwnego,

gdyby nie fakt, ze slide’a robi w odwrotnq

stron? (zakr?t w prawo, a on skr?ca w lewo), a

mimo to udaje mu si? kazdorazowo pokonad

zakr?t idealnie. Pada pytanie: „Czy ktod

prdbowat to zrobic w poprzednich cz?dciach?“.

Ze tez to nikomu nie przyszto do glowy.

Teraz nawet HIV i Norby siedzq cicho.

Od czasu do czasu wtqczany jest boks, ale

Sciera na widok Jatajqcych pi?dci” postanawia

.zbanowac” t? mini-gr? w obawie o zdrowie ludzi.

0 tak, do Wii potrzeba sporo miejsca, jesli mdwimy
o multiplayerze. Solidnie przekonuje si? o tym

Mashter, ktdremu w pewnym momencie Koso niemal

lamie nadgarstek ("to byla moja pilka!")... Wszyscy
czekajq, kiedy .przypadkowy" wyrzut Wiilota potozy

na ziemi? przechodzqcego obok Scier?. Przy okazji

- jakod dziwnie nikt nie chce grad w cokolwiek w
poblizu Garnery...

Tymczasem na PS3 wszyscy szarpiq w jednq

tras? z sieciowej demowki gry MotorStorm.

Trzeba zauwazyc, ze gra podoba si? wszystkim,

nawet Starowi, a marudzi tylko Gamera, ktdry

za to zakochany jest w Gran Turismo HD i ciqgle

pyta, kiedy wlqczymy go z powrotem, bo on chce

pokr?cid „bqczki" na asfalcie, podniecajqc si? przy

WylaCZtO!
,
„WStyOU OSZCZ?OZ ,

„JUZ Duu&y ou uyiu

Resistance: FoM, w ktdrym kazdy chcialby postrzelad ma multiplayerze, a poniewaz

posiadamy tylko jednego Sixaxisa. Aju postanawia podlqczyd do PS3 pad z PC przez

USB. No i co si? okazuje? To dziala! Co prawda pad ma jakies problemy. ale Myszaq

i tak si? cieszy strzelajqc do Kaliego [Mysz: problemy polegaly na tym, ze pad sam

rzucat mi granaty, kr?cil si? w prawo i co jakid czas „patrzyl" moja postaciqw jakies

zaskakujqce miejsce - np. na brudnq dcian? albo w kgt sali... hmmm...]. A trzeba

przyznac, ze Resistance jest mocny w aspekcie multi - tramerate trzyma poziom,

liczba detali nie jest okrojona, jakodd tekstur nienaganna. Po podtqczeniu do Sieci

dobitnie przekonujemy si? o pot?dze tej gry w rozgrywce wieloosobowej: ogromne

plansze, kilkudziesi?ciu Graczy, zadnych lagdw - po prostu cudo. HIV cod sm?ci, ze

to sztampa, ale nikt go nie slucha. Jak zwykle. Poniewaz ten oszotom jednoczedn.e w

bardzo szybkim tempie rozpakowuje kolejne zgrzewki, Sciera wpada na pomysl, zeby

napoje byly wydzielane. Od tej pory trzeba b?dzie je wygrywad. Tym samym na PS3

1

Wii rozpoczynajg si? male turnieje: w MotorStorm (liczy si? czas przejazdu 3 okrqzen)

oraz Wii Tennis (tumiej deblowy). Sq emocje, oj sg. Wii Tennis dowodzi, ze nie liczy

si? praktyka, ale refleks poparty najmniejszym wspdtczynnikiem zb?dnych domieszek

we krwi (po cz?sci rdwniez ilodd wolnego miejsca). Tym sposobem wszyscy faworyci

odpadajg od razu, a w finale grajg Loki z Bufim kontra Koso i Kali. W decydujqcym

secie przy stanie 40-30, po "bt?dzie gry" dwdch sktadaczy PSX Extreme si?ga po tytul

redakcyjnych mistrzdw w Wii Tennis. Kali stwierdza, ze oszukiwali. bo Lok. kucal i mial

wi?cej miejsca. Trzezwosd vs. Nietrzezwodd Zaawansowana: 1:0.

lajgc pod r?kg kilka tych samych tytuldw na PS3 i Xboxa 360 wlgczamy je

jwnoczesnie, w tych samych miejscdwkach i na tym samym TV (LG 32 cale, model

IZ-27LZ55), pordwnujgc wykonanie. Najwi?ksze roznice widac w recenzowanych

rzed miesigcem tytulach: Call of Duty 3 i Tony Hawk’s Project 8. Ta pierwsza ma

decydowanie lepsze tekstury na konsoli giganta z Redmond. W Tonym rdzmca

sst mniejsza, ale tramerate naXboxie jest znacznie lepszy, rdwniez mektore etekty

swietlne sg minimalme ladmejsze.

To samo mozna bylo zauwazyd

w NfS: Carbon, ktdry jest jakby

bardziej „odwietlony" w stosunku

do PS3 oraz posiada znacznie

ladniej wykonany asfalt. Za to PS3

ma zauwazalnie lepsze tekstury

na obiektach pobocza oraz

lepiej wykonane drzewa. Mi?dzy

wersjami Marvel: Ultimate Alliance

sg najmniejsze roznice. ledwo

zauwazalne, jednak tutaj rdwniez

ze wskazaniem na Xboxa 360. Co

to wszystko moze oznaczad? Na

pewno na podstawie tych gier nie

mozna powiedzied, ze Xbox 360

jest mocniejszy od PS3, majgc

na uwadze, ze wersje na sprz?t

Sony robione byly w wi?kszym

pospiechu i nie jako priorytetowe.

Rownie dobrze mozna podsumowac

to pordwnanie na korzysd PS3,

ktdra poradzila sobie z grami

optymalizowanymi gldwnie dla

Xboxa 360.



a jego oczy zaklejone tadmq pakunkowq. Sciera kwituje

to wyktadem o zasadach fair play i kaze Mashterowi idc

do domu grad w Tekkena. Myszaq mdwi, ze to nie oni, ze

Dzuja napadli terrorydci i
chcqokupu. Sciera, wnerwiony

juz nieco, sprzedaje Mashterowi kuksarica. Ten niechcqcy

spada z kanapy. Szturchni?ty Dzujo krzyczy, ze lecqcy

zg(Red.) zaraz wyrwie mu kabel od pada i jak on ma grac?l

Tyle ze kontroler do PS3 jest bezprzewodowy... No tak.

Myszaq zapuszcza dla rozproszenia uwagi kolejne odcmki

wykr?conego programu GameTime (gdzie sam rapuje),

niespecjalnie si? przejmujqc groznq minq Aliena i tym

sposobem kazdy dostaje „power-downy". HIV'owi nawet

nie trzeba przeszkadzac - zg(Red.) twierdzi, ze „w tej grze

walczy si? ze sceneriq" i cokolwiek by to znaczyto, czas

przejazdu ma tak mierny, ze nawet szkoda zastaniac mu

oczy Co chwil? wykrzykuje (Jego urwiska poprzednio tu

nie byto", „Co to za sciana?") i leci w przepasc... I w sumie

nic dziwnego - nalezat db grupy zg(Red.)6w, ktorych Kali

przed momentem wyciqgnql na jakqs podejrzanq faj?. Na

koniec na lidcie z wynikami Myszaq zmienia sobie czas

przejazdu. Trik pewnie by si? udat, gdyby nie fakt, ze zwyrol

wpisat sobie 2:15... za caty wyscig! A tyle zajmuje mmej

wi?cej stabe przejechanie jednego okrqzenia.Zwyci?za

KILu z czasem 5:28, przed Sojerem (+1sek.), Scierq (+10s.),

Kosem (+11s.). Kujotem (+15s.)... na koncu jest HIV (6:34) i

"niewidomy" Dzujo (6:36).

Tylko Star marudzi, ie nie ma Obliviona na Xboxa 360,

tak jakby to byta idealna gra na party z udzialem 15 os6b.

Star gra zatem z Tap-chanem w Gears of War, marudzqc,

ze wspomniane wczesniej ..artefakty" zupelnie psujq mu

zabaw? i ze on za dwa dni wraca do Irlandii, gdzie zagra w

kortcu w nowe erpegi. Dochodzi godzina 22.00. Wszyscy

czekajq na otwarcie szampana (wczesna wersja Sylwestra)

i przebierajq si? w „cokolwiek" - odtqd po Redakcji tazq

Mikotaje, gejsze, alfonsy, lesnicy... Kali probuje udawac

Helgasta z Killzone, przywdziewajqc okulary spawalmcze

i jakies pluszowe r?kawice, ale bardzlej z tego wychodzi

slepy Chewbacca (przez te gogle Kali par? razy wpada

na machajqcego Wiilotem Kosa, tudziez na samo Wii).

Scieraw tym czasie usifuje zrobid mate zebranie w celu

podsumowania spotkania. Nadaremno. W redakcji panuje

totalna samowolka. Chaos. HIV krzyczy, zeby zagrad na

pieniqdze, Myszaq twierdzi, ze na kazdej stronie Extrima

• powinny byd ciekawostki Dzuja, a Norby lata w stroju

Japonca, drqc jap?, ze to on wynalazt Wii. W tym calym

chaosie Sciera prdbuje przeprowadzid matq burz? mozgow

nt. konsol next-gen. Nieopatrznie uzywa jednak slowa

..kurentgen", na co siedzqca ekipa zaczyna glodno gdakad

(twierdzq, ze wporzo, i od teraz b?dq pisad o kurach).

Wszystko konczy si? tym, ze Rednacz si? obraza (pdzme),

po odpowiedniej debacie, zostanie przeproszony, jego imi?

b?dzie wesoto skandowane i na koniec wszyscy zrobiq

sobie z nim zdj?cie, a Kali, HIV i Myszaq okrzyknq go Tatq,

co zresztq przylgnie do niego jako nowa ksywa). Do tego

stopnia, ze strzela focha z dqsem i
przytupem nogq.po

czym wybiega z redakcji - a za nim Kali, ktdry ostatkiem sil

opanowuje Pitney si? Kzyk 1 » dyplomatyczny sposPb

zatatwia spraw?, przyprowadzajqc Tat? z powrotem,

zapewniajqc, ze b?dziemy juz grzeczni. Gamera w tej

sytuacji idzie do domu, a HIV narzeka, ze juz nie ma

o co grad, bo ktos zarqbal z lodowki ostatnie puszki.

Myszaq odbiera dzwoniqce do redakcji i sklepu telefony,

sciemniajqc, ze zadna gra na X360 jeszcze w Polsce nie

jest dost?pna, bo Bill musi przyjechac i obadad teren. KtoS

si? nawet nabiera. Z biegiem czasu na Wii dziejq si? juz

4 niestworzone rzeczy: KILu zapala dwie swieczki i pokazu|e

kilkunastu osobom zgromadzonym przez ekranem, jak

reaguje na nie czujnik Wii oraz sam Wiilot (sami sobie

sprawdzcie, o co chodzi). Od ognia prawie zajmujq si?

dmieci. Na koniec wszyscy chcq pozyczyd konsolki Wii
na zblizajqcego si? Sylwestra (Loki i Bufi zabierajq je w
nagrod?). Ring kortczy si?. Sukces na cafej linii. W redakcji

zostaje skladowisko puszek na dywanie z chipsdw, misia

ktod zostawit na balkonie (znajdziemy go dopiero za
tydziert), a nast?pnego dnia Aju znajduje nieotwartego

szampana...

Runda 2 - dyskusja w wqskim gronieA
|

Koso: Nowa generacja konsol jest juz trzeciq,

_ ktdrej towarzyszy PSX Extreme. Jakie wrazenia

kjjH budzq w nas konsolowe zottodzioby po tyluVK9 latach „w byznesie”? Proponuj?, abysmy
na moment wyrzucili z gtowy trailer Killzone z

E3'05, bunczuczne zapowiedzi Sony dotyczqce
przerazajqcej mocy konsoli oraz gadk? o ..GameCube
1,5", jakim mialoby byd Wii. A Ty Sciera nie mydl tez

o nadwyr?zonym nadgarstku, to nie wina Nintendo,

ze nie umiesz grad w tenisa. Czym zauroczyto/

zniech?cilo Was pierwsze spotkanie z dwoma
next-genami?

KILu: PS3 jest wielkie, ci?zkie i strach je

dotykad, by nie pomazad obudowy. Gdyby nie

marka PlayStation, widzqc kilka pierwszych
gier uznatbym, ze to konsola bez przysztodci.

I popefnitbym karygodny blqd, bowiem to na tym
sprz?cie przez najblizsze 5-7 lat grac b?dziemy
w najlepsze tytufy. Sam fakt, ze wydaje si? to tak

oczywiste, swiadczy o potencjale tego sprz?tu.

Niestety, pierwsze gry tego nie pokazujq (Tony w
podbitej rozdziafce, za to z niezmienionq animacjq
postaci wyglqda wyjqtkowo nienaturalnie, a
Resistance to tylko kolejny FPS), honor ratuje jedynie
demo MotorStorma. Wii dla odmiany daje si? poznad
jako sprz?t wyjqtkowo przyst?pny, lecz pozbawiony
gl?bi. Pozory? Pewnie tak, ale o tym przekonamy
si? dopiero za kilka miesi?cy (oby). Pewne jest, ze
graficznie konsolka ta niczym nas nie zaskoczy - poki
co gry wyglqdajq slabiej niz na pierwszym Xboxie.

Za to sterowanie sprawdza si? wydmienicie nawet
w zwykfych portach - strach pomydlec, co wymyslq
autorzy gier przygotowywanych od podstaw z mydlq
o Wiilocie.

3
Sciera: Krdtko: PS3 miat byd potworem,
a wyszedt z tego nieco lepszy Xbox 360
(krakalem i wykrakalem) z jednq ekskluzywnq
extra demowkq MotorStorma, darmowym

online i znakomitq kulturq pracy chtodzenia i czytnika
Blu-ray. Nieile, ale daleko od oczekiwart. Natomiast
Wii mile mnie zaskoczyfo, po tym jak w sierpniu

na Games Convention niemal postawifem na niej

krzyzyk. Wszyscy piszq o Wii jako o konsoli tylko

na party, ale chyba nie majq racji. Trauma Center:
SO , ktora jak na ironi? nie ma (jeszcze) terminu

premiery PAL, daje namiastk? tego, co mozna zrobid
w temacie rozgrywki w singlu. Moja zona woli Traum?
od Gearsow, Viva Pinata i FFXII razem wzi?tych. To o
czymd swiadczy. Wii jawi mi si? jako drugi DS, tyle ze
w sektorze stacjonarek. To chwyci.

Butcher: Chwyci - ale kogo i za co;)? Biorqc pod

uwag? nasze realiafjakod nie widz? szturmu

polskich Graczy po konsol?, ktdra za 1100 zl oferuje

grafik? z poprzedniej epoki i niekonwencjonalny (OK

- nowatorski brzmi lepiej) sposob kontroli. Konkurencja jaka

jest, kazdy widzi - mocna i gotowa do walki. Trafiajqc na

promocj? (kt6rych wciqz nie brakuje), za 300 PLN wi?cej

mamy potwora Microsoftu, ktdry nie czarujqc ..gruchq

i
pilotem” daje nam konkrety - wypasione gry nowej

generacji, pot?zne spoteczenstwo Xbox Live, Marketplace

i wiele innych pokus. I ludzi to podnieca - nawet bez

HDTV, ktdre zawsze gdzied tarn zaczyna majaczyd w

marzeniach. PS3 to jeszcze inna bajka: pot?zna moc, na

razie udpiona niczym Spiqca Krdlewna, startowe tytuty z

oklepanych gatunkow i w przeci?tnej jakodci. Ten system

ma przysztodd, bez dw6ch zdah, ale jego import w tej chwili

to wedlug mnie wyrzucanie kasy w bloto. Lista produkcji

zmierzajqca na europejski start juz raduje me serce, a nie

zapominajmy, ze w standardzie dostajemy takze Blu-ray,

co fani filmow HD przyjmq z otwartymi r?kami. Cena tego

centrum multimedialnego - mimo ze o wiele wyzsza niz

innych konsol - wydaje mi si? bardziej usprawiedliwiona

jego mozliwosciami. niz 11 setek w przypadku Wii (brak

chodby DVD? Pfffl). Pordwnujesz, Sciera, Wii do DS-a,

jednak jak zestawid nowatorskie gry PLUS mobilnosd Dual

Screena za 600 PLN z tym, co oferuje Wii za 2 razy wi?cej

kasy? Konsola dla fanow Ninny, skodnookich dwir6w i

Graczy z nadmiarem kasy. W rodzimych dylematach „co

kupid?" wr6z? jej raczej rzadkie wygrane...

hhb KILu: W Polsce - na pewno. Jasne, po premierze

BpW konsola szybko znikn?la z pdtek, ale jest to zastugq

gldwnie smiesznie malych dostaw oraz dzialalnodci

mi grupki zagorzalych fanow Nintendo (ktdrzy zresztq z

podnieceniem komentowali na biezqco sytuacj? na rdznych

forach). 1100 zf to cena dmleszna, ale to nic przy 279 zt za

kilka tytutow, ktore widziatem ostatnio w markecie. Gdy

za dwa lata przeceniq je na 219 zl, tez nikt ich nie ruszy.

A Nintendo uzna, ze nasz rynek nie ma potencjalu. M6wi

si?, ze Wii jest sprz?tem idealnym dla ludzi, ktdrzy do tej

pory nie grali. W cywilizowanej cz?dci dwiata moze tak

b?dzie, lecz u nas (paradoksalnie!) potakomiq si? na niego

jedynie najwi?ksi hardkorowcy. Pozostaje mied nadziej?,

ze gier typu Trauma Center b?dzie wi?cej, w przeciwnym

razie konsola skoriczy (podkredlam - u nasi) jak GaCek.

Obserwuj? za to ostatnio wyrazne nawrdcenie na konsol?

Billa, co sam zauwazyted, Butch.

i HIV: I bardzo dobrze - najwazniejsze sq gry.

Owszem, mozliwodci multimedialne PS3 porazajq, a

Iczysty fun z obcowania z Wii jest ogromny (patrzqc

wmmm w miar? obiektywnie), jednak na chwil? obecnq

najwi?cej radochy daje mi X360. PS3 pokazata na launchu,

ze ma ogromny potencjal - i wcale za sprawq MotorStorma,

gdyz ten tytul nie nakr?cit mnie na konsol?, ale jak juz

developerzy okielznajq architektur? tego potwora, to z

pewnosciq zacznie si? dziac. Gldwnie za sprawq sequeli

znanych i lubianych serii, bowiem nie wroz? zmiazdzenia

X360 przez PS3 pod kqtem grafy. Wizja wpakowania do

PS3 pojemnego dysku 2,5" robi wrazenie, zad Blu-ray

wyleczyl mnie z mydli dokupienia nap?du HD-DVD do 360.

Proste, nie?

I

Dzujo: Wlasnie przeglqdam analiz? jakiejd grupy

badawczej, kt6ra twierdzi, ze do 2010 roku PS3

sprzeda si? w liczbie 71 min, podczas gdy ilodd

sprzedanych konsoli Xbox 360 wyniesie 40 min,



a

natomiast konsola Wii zaliczy „tylko” 31 min.

Osobiscie uwazam to za troch? wyssane z

palca, ale PS3 na pewno nie osiqgnie juz

czterokrotnej dominacji, jak ma to miejsce dzisiaj

w przypadku PS2. Jedno jednak wiadomo - ta

konsola sprzeda si? bardzo dobrze. PlayStation

to marka, ot co. Sprz?t „dla dorostych". Moze

Big N na swoich spotach pokazuje mtode

laseczki, ktore grajq w gigantycznym pokoju

na Wii (a o koniecznodci posiadania duzego

pomieszczenia przekonaiidmy si? w redakcji,

kiedy kosz na dmieci zaliczyt „strzata” od Kosa),

ale tak wcale nie b?dzie. Mimo wszystko pomyst

Big N byt dwietny i chtopaki juz nie dadzq si?

marginalizowad, jak stato si? to w przypadku GC.

Butcher: Marginalizowad? Heh... Pytanie,

czy przypadkiem oni sami siebie na to

nie skazali. Mam 34 lata, rodzin? i dob?

wypchanq zaj?ciami po sutit - gdy siadam

po godz. 22 do konsoli i zaktadam stuchawki,

zeby ponapawac si? w skupieniu Gears of War

czy Dead Rising, jestem w siddmym niebie. Ale

za choler? nie wyobrazam sobie w tym samym
czasie machania Wiilotem czy trzepania gruchq

(ekhm..). Wii po prostu wymaga od Graczy

innego podejscia - jesli nie masz w ciggu dnia

czasu, sit, humoru, ochoty, czy w koiicu i miejsca

do wtasciwego z niej korzystania, jej zakup traci

sens i wybierasz inne (bardziej standardowe)

rozwiqzania. I tu znowu ktania si? ten

nieszcz?sny podziat dwiata na Polsk? i reszt?:

nie twierdz? bowiem, ze Wii sie nie sprzeda. Tyle

ze 200 $ na takq zabawk? bez wi?kszego bdlu

wytozy kazdy Amerykanin, chodby po to, aby

pograd co niedziel? po obiedzie (o Japonczykach

nawet nie wspominam). Nowy sprz?cik Ninny ma
jak najbardziej szans? na sukces, tylko cod mi

si? wydaje, ze teraz jeszcze bardziej niz na GC
.bye albo nie byd” jest w r?kach supportujqcych

developerow.

Sciera: Wtrqc? si? na moment, obalajqc

teori? Butchera, jakoby to 30-latek nie miat

sit machad Wiilotem po ci?zkim dniu pracy.

Albo ja jestem inny, albo to wtadnie Wii

potrafi mnie zrelaksowad po pracy i robi to lepiej

niz tradycyjna zabawa z padem. W prostych mini-

grach na Wii ceni? w duzym stopniu mozliwodc

.rozruszania kosci” po kilkugodzinnym siedzeniu

przed komputerem. Wczedniej si?gatem po

EyeToya - Wii go zdeklasowato.

Kali: Sciera, to ze jested inny, to fakt

jznany od dawna - doktadnie od momentu,

kiedy Myszaq w trakeie wizyty w Twej

chacie odkryt w TV kanat 17 (i wszelkie

inne bonusy spoza przyciskdw 0-9 na pilocie)

(S: to nie byto tak;]. Ja tarn nie b?d? ukrywat,

ze jestem Wii zachwycony. Z Wiilotem to

nawet w GTA mozna bytoby w trakeie spaceru

po ulicach z przyjemnosciq serwowad klapsy

mijanym panienkom, co by pdzniej, w realu,

przed zachwyconq dziewuchq pochwalic si?,

ze na Wii si? trenowato:). Sprz?t to zupetnie

niecodzienny, w ktdrym tkwi ogromny potenejat

iodmienne podejdcie do kwestii zabawy. Tu

wcale nie o High Definition chodzi (Dzujo - HDTV
stanq si? standardem wcale nie za 10 lat, lecz

w dwu- lub trzykrotnie szybszym czasie, nawet

w Polsce), tylko o niecodzienny sposdb zabawy.

Co mnie jednak zaskoczyto - o ile odmiennodc

CM

Wii jest faktem powszechnie znanym. o tyle

mozna rowniez mdwid o odmiennodci PS3

w stosunku do X360 (lub odwrotnie). Patrzqc

przez pryzmat zjawiska social gamingu,

X360 to konsola dla hardkorowedw - pad

w tap? i jedziesz, nabijajqc Gamerscore

i
chwytajqc kolejne achievementy. PS3

zas zdaje si? kontynuowad i
rozwijac ide?

wspolnej zabawy dla wi?kszego grona

(SingStar...), nieopartego wytqcznie o

rozgrywk? online. Poza tym Sony uderzyto

w jeszcze jedn^ waznq spraw? - swobod?

w korzystaniu z Internetu. Nie tylko w
Polsce sporo osdb wykorzystuje PC tylko

i wytqcznie do surfowania po Sieci, w
przysztodci wi?c konsola moze tutaj nie

tylko skroic spory kawatek tortu, ale tez

zwinqc wisienk?, wydtubac bakalie i zezred

owoce. Nie powiem, ciekawie zapowiada

si? ta wojna, w ktorej kazdy ze sprz?tdw

faktyeznie moze sobie rodcid prawa do

sporego udziatu w rynku.

Myszaq: I ja uwaiam, ze ruch

przy Wii to nowa przestrzen dla

elektronieznej rozrywki. 8 czy 10

—Jgodzin sl?czenia przed klawiaturq PC

. naprawd? miatem duzo wi?kszq ochot?

chwycic Wiilota niz zwyklego pada. Do

tego dochodzi opeja grania na stojqco

- po siedzeniu caty dzien w pracy/budzie

skakanie przed telewizorem, wymachy

tapami i przede wszystkim proste plecy sq

jak relaksujqcy oktad z mtodych ust. W tym

si? mozna zakochad. Boks juz teraz mnie

zjadt (darmowa sitowniai), a jak producenci

zacznq robic gry rozwijajqce wybrane partie

mi?dni, gry leczqce schorzenia? Wii jako

przyrzqd do rehabilitaeji? Czemu nie. I

b?dzie tak - posiadaeze PS3 i nowego X-a

b?dq cherlawi, zgarbieni od intensywnych,

sieciowych potyezek, afani Nintendo

wyprostowani, non stop kr?cqcy na ulicy

tapami... Ruch to zdrowie. Z Wii ruch b?dzie

tez nowym rodzajem przyjemnodcil

I

&
Butcher: Ja nie mowi?, ze nie mam

sit na ruch z Wiilotem - po prostu

nie mam czasu ani warunkdw, aby

.swiirowac" w normalnych godzinach, a

gdy po catodniowym kieracie caty dom idzie

spac, ostatnie czego trzeba domownikom

to ojeiee machajqcy r?kami przed TV. Poza

tym nie mozna pominqc dwdeh rzeezy.

Primo: pordwnanie Wii z EyeToy jest troch?

chybione, chodby ze wzgl?du na rdznic? w

cenach obu produktdw. Secundo: zapodaj

sobie potomka, a szybko zmienisz zdanie na

temat wtasnego zycia, tego co Ci? relaksuje,

na co masz czas i ochot?:). HIV, co Ty

sqdzisz o Wii jako szcz?sliwy tato?

HIV: Konsole Nintendo z ery 3D majq I

pecha, jesli chodzi o mojq osob?;).

N64 i GaCek lezaty w szafie, az w I

kodcu poplyn?ly na Allegro. I podobnie

bytoby z Wii, gdyby nie to, ze mam 4-letniego

TornadoKacpra wtadnie. Odczekam, az

konsola stanieje do ok. 800 zt i lykn? Wii

dla mojego beniaminka. Jestem pewien, ze

ta platforma sprawi mu mas? frajdy i przy

okazji rozwinie ruchowo. Ja osobiscie wol?

wypasy grafiezne w HD i .standardowy

gameplay, niz ciekawostki dropsa. Wii Sports

iktuj? jako ciekawostk? wtadnie, .machane" sterowanie tym bardziej. Przede
wszystkim jednak nie trafiajq do mnie gry Nintendo - Trauma Center, towienie

ryb i wszelkie podobne uwazam za popierdotki (dlatego tez sikam na DS-a i

•

walcz? na PSP, co si? tyezy handhelddw). Dla mnie liczq si? .powazne" gry
- solidne wydeigi (rdwniez arcade, jak najbardziej), platformery, girsopodobne,

doomowce, RTS-y... Wii nie da mi takich pozycji, ze o grafice nie wspomn?. W
pewnym momencie miatem dodc PS2 i Xboxa z tej przyezyny, ze nie mogtem
doczekad si? next-genowej oprawy (nie pomagat gameplay, niestety). A teraz

jq mam i jest cool. Jak juz pragn? czegod ..ograniezonego” grafieznie, odpalam
oldschool na emulatorze. Wii zagosci wi?c pod mojq strzechq, jeno w pokoju
TornadoKacpra - niech mu stuzy! Przy okazji pozb?d? si? potencjalnej

konkureneji w walkach o pada PS3 oraz 360:). A moja zona, jedli ,

juz, gra w LocoRoco i mam dwi?ty spokdj, htehte!

Dzujo: To nie o Wiilota chodzi, tylko calq „jazd?" na Er? HD.

Telewizory HD za dziesi?c lat stanq si? standardem - Xbox
360 i PS3 sq forpocztq nadchodzqcej zmiany. Wii uderza

w innym kierunku. Na Zachodzie to konsola .dodatkowa”,

gadzet, ktdry kupuje si?, aby pograd na nim raz na jakid czas.

Prawdziwymi wyznacznikami nowego sq pozostate next-geny. Na
Wii chc? zobaezyd wi?cej gier w stylu Wii Sports/Wii Play i spdtki.

Niech nikt nie robi z tego sprz?tu .powaznej konsoli" z .powaznymi
grami". Reggie Fils-Aime z Big N twierdzi, ze wita na tej konsoli

kazdq gr?, ale to tylko gadanie. Wciqganie kokainy w Scarface na

Wii? No nie wiem.

I
Myszaq: Ale strzaty z bejsbola w wyznaczone cz?dci data?
Rewelka! Albo sterowanie odpalonq pitq mechanicznq.

Albo wytamywanie zamkdw w samochodach odpowiednio HH
manipulujqc Wiilotem.

Koso: Pewnq namiastk? tego mamy w Splinter Cell Double
Agent, gdzie Wiilotem gmeramy niezym wytrychem przy

otwieraniu drzwi.

HIV: Jako dodatek do gry - owszem, ale zeby od razu zrobid z

tego gtdwny motor nap?dowy...? Phi, tez mi cod!

KILu: Miatem si? nie wtrqcac, ale nie dajecie mi wyboru. Butch,

wolisz powybijac obcych w GoW, a np. mnie po m?czqcym dniu

bardziej pasuje relaksujqca partyjka w bilarda z Wii Play. Proste

gierki na Wii to mata bomba w kwestii .chwilowej" grywalnodci.

Poza tym Wiilot to cod nowego, stqd nie zawsze ciepte przyj?cie. To mniej

wi?cej tak jak z Dual Shockiem - swiezo upieczeni posiadaeze konsoli cz?sto
zalq si? w Necie, ze padem nie da si? grad w FPP. A jak wiadomo jest to tylko

kwestia przyzwyczajenia.

Koso: KILu, wtadnie wbiled pokazny gw62di w nerk? Nintendo. Bo to

wtadnie konsola do krotkich sesji (jedyny wyjqtek widz? na razie w postaci

Zeldy), ktdre ewentualnie mogq si? nieco rozciqgnqd w czasie, jedli akurat

na chat? zwalq si? znajomi. Pytanie tylko, czy specjalnie dla nich kupisz

3 Wiiloty za 150 zt kazdy (juz nie wspominajqc o trzech Nunchakach) - koszt

samych kontrolerdw rdwna si? cenie PS2... Tu pojawia si? jeszcze jedna kwestia
- Wii to desperacka prdba Nintendo utrzymania si? na rynku. Mogli przeciez

wydac przystawk? z Wiilotem i Nunchakiem do GameCube’a, ale to oznaezatby

ich koniec jako producenta konsol. Natomiast, Butcher, troch? spraw? wielkiego

wysitku fizyeznego demonizujesz - w trakeie 60 godzin z Wii nie zm?czytem si?

ani troch?, bo sprz?t reaguje na niewielkie ruchy nadgarstka (ci?cia mieczem), a
celowanie z tuku sprawia tyle problemow, co nawigaeja myszkq do komputera.
A ze niektdrzy lubiq si? wczuwad i wykonujq ruchy catym ciatem - to juz ich

sprawa (wyjdzie im na zdrowie). Z drugiej strony jednak nie oszukujmy si? -

Wii nie jest warte ceny, ktdrej zqda dystrybutor.

3
Sciera: Wii nie jest warte swojej ceny, ale kto o tym wie? Czytelnicy PSX
Extreme?W praktyce b?dzie wyglqdad to tak, ze klient po zobaezeniu Wii

kupi go, bo: 1) nie ma poj?cia, czy to jest warte, czy niewarte swojej ceny;

2) nie ma alternatywy na tym polu; 3) Wii b?dzie najtariszq konsolq nowej

generaeji, a to ma niebagatelny wptyw na sprzedaz... Podczas gdy w Polsce
reklamowano mocno Xboxa 360, sprzedata si? rekordowa ilodc PS2 - domydlcie
si? dlaczego. Bo klienci po zobaezeniu reklamy szukajq tak na dobrq spraw?
konsoli do gier. A widzqc Xboxa 360 za 1600 zt i PS2 za 500 zt, wybierajq

cz?sto t? drugq opcj?. KILu napisat wczedniej, ze Wii kupiq sami hardkorowey.

Guzik prawda - kupi go wi?cej rodzicow z dziedmi lub miodych i kasiastych
ludzi, kt6rzy do tej pory z grami mieli styeznodd w pracy i na komorce.



Wii: Wii to po prostu

I czysta trajda, i

I to naprawd? dla

I kazdego! Mam
I tylko nadziej?, ze

^ tworcy odpowiednio

j
wykorzystajg

tkwi^cy w nim

W ^ potencjat, bo

I mozliwodci sg

r J przeogromne -
i

y wcale nie trzeba na

ffl. I sit? przymykac oka

Jnagrat^.

jak dzieciak), ale PS3

PS3 czy X360? Na razie zdecydowanie X360 - kupa swietnych gier, doskonate zapowiedzi. Ale za rok wrddmy

V Runda 3 - przestuchania

Wii: Z pot?gi Wii

zdatem sobie spraw?

dopiero wowczas, gdy

pokazatem konsol?

rodzinie. My, hardkorowi

Gracze, mozemy si?

podniecac Gears of War,

mozliwodciami PS3, ale

gdy przychodzq znajomi

- liczy si? tylko Wii.

Wkurzajg mnie wydcigi

(i nie tylko), w ktorych

steruje si? Wiilotem
'
poprzez przechylanie go

na boki (Excite Truck, Tony - bieda). Szkoda, ze konsola

nie odtwarza DVD.

SCIERA
PS3: Miai byd

kosmos, jest drugi

Xbox 360. Widac,

ze w niektdrych

aspektach PS3
ma zadatki

na prawdziwy

kombajn, ale

na razie na
zadatkach si?

kohczy. ..Cichosc"

tej platformy mnie

zauroczytal To Wii
11

1

jest glodniejsze,

tyle ze fadniejsze. PS3 to ogromna _krowa”.

W planach mam: ... wszystkie konsole, ale na koricu PS3, bo na razie jest tylko jedna gra (MotorStorm), ktora

mnie tak naprawd? do tego zmusza. Za malo.

PS3 czy X360? Przy podobnej bibliotece gier zdecydowanie wybratbym PS3. Na razie jednak stawiam na X-a.

KOSO

GAMERA

PS3: Moze kosztowad 3

patyki, moze byd do kupienia

na zapisy, moze si? zepsud

po roku, a ja i tak jg kupi?.

Wystarczy, ze widziaiem

Ridge Racera (grata

otoczenia powala) i... tadam
- gratem w GT HD (nareszcie

Ferrari), a moje serce od
tego momentu szybciej bije.

No i ten wyglqd - „politura"

na gorze rzqdzi.

Wii: Konsola na rodzinne

spotkania i tylko tyle.

Nie wyobrazam sobie

na powaznie scigac si?,

strzelad i walczyc na tych

„pilotopadach”. Trzeba

jednak przyznad, ze dzi?ki

temu sterowaniu mozna
naprawd? niezle si? wczud
(chtopaki w redakcji malo

co biura nie rozwalili grajqc

w tenisa).

W planach mam: Tylko PS3! No, chyba ze b?d? mial

nadwyzk? kasy i troch? spadnie cena Wii, to wtedy kupi?

je zonie.

PS3 czy X360? Nie pytajcie. PS3! Xbox 360 dla mnie nie

istnieje.

AJUKALI

H
°S3: Ogromny

wygodny

andardy, a do tego ^
iskakujqca sprawa

iline - rozlozylo mnie, W/
ty Loki Sciqgngl L _
Netu ..fikotka” i

jpalil poj?kiwania JEjEfe
i caly regulator No
jrzeglqdanie fotek

gdy dotqd nie bylo tak

ygodne:). —

—

W planach mam: Jestem szcz?dliwym posiadaczem X360 (wci^z ciesz? si?

planuj? kupid - za rok. Wii w mi?dzyczasie niewykluczone.

Od lewe): Myszaq, Koso, Mashter, Kail, Fenlx, Aju. Norby

Nowy Plejak wkupil si?

w moje laski doskonalym

systemem operacyjnym, ze

tak to powiem. Przeglgdarka

internetowa, mozliwosc

oglgdania filmdw, zbierania

zdj?d - te rzeczy naprawd?

mnie cieszql Ach, no i fakt,

ze tak na pierwszy rzut

oka nie jest nastawiona na

wyciqganie kasy w Sieci.

wysoka? Znam
wielu, ktdrym nie robi to

rdznicy...

Wii: Przy okazji testu w
redakcji prawie si? w niej

zakochatem - to super

zabawa z przyjacidtmi.

Jednak gdy zabralem

konsolk? do domu, stracila

swoj blask. Nawet nie

miaiem jej za bardzo gdzie

ustawid w pokoju 3x2

(grajqc w tenisa co chwil? o

cod zahaczatem), stoj^c z

Wiilotem tuz przed ekranem.

Do Wii najlepiej miec

apartament.

W planach mam: W tej chwili stad mnie jedynie na Wii,

ale szkoda mi kasy na konsol?, ktdrej nie wykorzystam,

dlatego poczekam jeszcze chwilk? i uzbieram na X360.

PS3 czy X360? W tej chwili Xbox 360 to najlepszy zakup

z uwagi na bibliotek? gier. Co natomiast bardzo wkurza,

to spora awaryjnodd sprz?tu.
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Runda 4
w przekroju PlayStation 3 Xbox 360

Procesory/

wydajnosc/RAM

CPU (The Cell) ,,8-rdzeniowy”* PowerPC, calosb

taktowana zegarem 3.2 GHz (wszystkie rdzenie

t^eznie) / 218GFPLOPS
RAM: 256MB

CPU (Xenon) IBM PowerPC, 3 petnowartobciowe

rdzenie taktowane 3.2 GHz kazdy / 115GFPLOPS
RAM: 512MB

\
"

CPU (Broadway) taktowany zegarem

729MHz PowerPC / Wydajnobb nieznana

RAM: 88MB podstawowej pami?ci RAM
(plus 512MB pami?ci typu flash)

Grafika bardzo dobra (poziom Xboxa 360), niektore gry

w rozdzielczosci 1080p

bardzo dobra (poziom PS3), rozdzielczosc gier

720p i 1080i

przeci?tna w kierunku stabej (na chwil?

obecnq poziom Xboxa/PS2), rozdzielczosb

do 480p/576p

llosc gier kilkanascie po premierze w marcu (?). okoto 100 kilkanascie

Internet -granie (bezptatne) z wyjqtkiem ptatnych gier

MMO
-proste i oldschoolowe gry (ptatne)

-dema gier

-przeglqdarkaWWW (ze wzgl?du na bark

obstugi technologi ajax nie w petni kompatybilna

z interaktywnymi uslugami sieciowymi, jak siec

ustug Google, z GMailem wtqcznie)

-rozmowy gtosowe

(oficjalnie w PL - jeszcze nie)

-granie (platna subskrypeja)

-proste i oldschoolowe gry (wi?kszosb ptatna)

-Marketplace - pobieranie ptatnych lub darmowych
gier oraz dodatkow i bonusbw, dem, filmow,

trailerow, teledyskow i materiatow promocyjnych

oraz grafik do profilu i tematow do dashboardu
-Video Marketplace - wypozyezanie oraz

kupowanie petnometrazowych filmbw lub seriali w
cyfrowej jakosci, takze HD (chwilowo tylko w USA)
-wiadomobci tekstowe i gtosowe
-rozmowy gtosowe i rozmowy wideo

-lista przyjaciot

-obstuga kamerki XLV w grach online

-oldschoolowe gry (ptatne)

-petnoprawna, komercyjna przegl^darka

WWW (Opera); w grudniu udost?pniono

do testow beta wersj? - premiera petnej

wersji w marcu. Kazdy, kto pobierze

Oper? do konca biezqcego roku, b?dzie

mbgt korzystab z niej za darmo, pozniej

aplikaeja b?dzie ptatna.

-serwis informacyjny

-prognoza pogody

-lista przyjaciot/wiadomosci

Manipulatory bezprzewodowy Sixaxis z czujnikiem potozenia

(dose mala precyzja), bez wibraeji

ladowanie przez USB
obstuga 7 padbw

bezprzewodowy/przewodowy pad z wibraejami

zasilanie bateriami AA lub akumulatorkami

wielokrotnego uzytku, mozliwosc dokupienia

specjalnego akumulatora i tadowarki USB
obstuga 4 padbw

bezprzewodowy Wii-mote z gtobniezkiem

i wibraejq, Nunchuk - oba z czujnikami

potozenia (Wiilot - bardzo duza precyzja)

zasilanie bateriami AA (ok. 20-30h pracy)

obstuga 4 kompletbw padbw

Dodatkowe
akcesoria do gry

wspotpraca z PSP Kierownice, headsety, gitara do Guitar Hero
(wkrotce), kamerka XLV, czytnik HD DVD, pilot

DVD oraz uniwersalny pilot do obstugi kina

domowego

normalny pad (tylko do gier z Virtual

Console), pistolet (naktadka), kierownica

(naktadka), w przysztosci wspotpraca z DS

Dodatkowe
mozliwosci,

nosnik, zt^cza...

umiarkowane/dobre, wiele mozliwosci jeszcze

nie jest aktywnych

HDD 20 lub 60 GB
Nobniki: CD, DVD, BluRay

4xUSB
Karty: SD, CompactFlash, Memory Stick

(Duo/Pro) (tylko w wersji 60GB)
WiFi (tylko w wersji 60 GB)
Ethernet

wspaniate, prawdziwy kombajn do multimedibw

HDD 20 GB w wersji Premium

Nosniki: CD, DVD, HD-DVD (dodatkowy czytnik)

Karty: oryginalny Memory Unit do zapisywania

stanow

3xUSB
Ethernet

Mozliwosc dokupienia adaptera WiFi

Odtwarza multimedia z zewn?trznych urz^dzen

USB
Dziata jako Set-Top Box, odtwarza media
streamowane z Sieci (w tym materiaty HD)

przeci?tne

umiarkowane/stabe (zdj?cia. podktadanie

muzyki w MP3)
Nobniki: DVD (bez obstugi DVD Video)

Karty: SD, wbudowana pami?c 512MB
2xUSB
WiFi

Kultura pracy
urz^dzenia/
wygl^d

bardzo dobra/dobry staba z uwagi na hatas/bredni-dobry, wymienne
przednie panele

przeci?tna/bardzo dobry

Komatybilnosc

wsteczna /

Blokada regionalna

wi?kszosc gier z PSone i PS2 (nie wszystkie!)/

brak

Xbox (ponad 100 gier) /

posiada, cz?sc gier nie posiada blokady

GameCube (wszystkie) /

posiada, wszystkie gry rowniez posiadajq

Niezb^dne
akcesoria

brak (wbudowana memorka, tryby HD
wymagaj^ kabla HDMI/component)

wymagana memorka/dysk twardy (w zestawie

z wersjq Premium), tryby HD wymagajq kabla

component (w zestawie z wersji Premium) lub

VGA

brak (wbudowana memorka, tryb

Progressive Scan wymaga kabla

component)

Cena okoto 2,5 tys zt

Wysoka
1,6 tyszt (Premium)

Umiarkowana
1 ,1 tys zt

Stosunkowo niska, za to pod kgtem
mozliwobci technicznych konsoli - bardzo

wysoka

W skrocie Konsola o bardzo dobrej perspektywie na
przysztosc, za droga w stosunku do konkureneji.'

Gtowny konkurent dla X360.

Optymalny sprz?t do gier z next-genowq oprawg,

idealna maszynka do gry w Sieci, za ktorg to

ustug? trzeba dodatkowo ptacib.

Idealna konsola na party lub dla

znudzonych grami Graczy. Jesli podoba Ci

si? EyeToy na PS2. to Wii jest dla Ciebie.

W przysztosci mozna spodziewab si? wielu

innowacyjnych, powazniejszyeh tytutbw.

aktywnych rdzeni wykonawczych (SPE) jest tylko 6 - siodmy jest rdzeniem nieaktywnym (odpowiedzialnym za zabezpieczenia) a osmy to jednostka zarezerwowana do zarzqdzania systemem (PPEj.

Pita



RECENZJE EUROPA

CALL OF DUTY 3
W INTRZE CANNON FODDER SPIEWANO: „WAR, NEVER BEEN SO MUCH FUN"
TYLE ZE WTEDY NIKT NIE ZNAi CALL OF DUTY 3!

intrze Cannon Fodder spiewano: „War,

^ never been so much fun". Tyle ze wtedy nikt

nie zna* Call of Duty 3! Zapomnijcie o skradaniu si?

pod murkiem, „zdejmowaniu" nazistow z dystansu
czy czatowaniu w okopach w oczekiwanlu, az wrog
zdradzi swojq obecnosc. W CoD3 najlepszq taktyk^
jest parcie do przodu, nie zwazajqc na hordy
wyskakujqcych zewszqd nazistow. W razie czego
zawsze mozna pasc na ziemi? i poczekac te kilka

sekund na zregenerowanie energii. Nie zrozumcie
mnie zle - taki juz urok tej gry, zresztq na pozostaiych

platformach jest tak samo. Wersja na Wii technicznie

plasuje si? mi?dzy PS2 a Xboxem - nie ma rewelacji, ale

nie jest tez najgorzej. Ba, jest calkiem przyjemnie, jesli

przymknqd oko na bt?dy („przezroczyste" dla przeciwnika

sciany, kiepska detekcja kolizji... Zresztq luknijcie do
recenzji Myszaqa sprzed miesi^ca). Widac, ze przy
konwertowaniu gry z X360/PS3 wyci?to nieco za duzo.
Poza tym gra tuz po wczytaniu planszy potrafi si? solidnie

zakrztusic (na szcz?scie zdarza si? to raptem par? razy w
caiej grze). Wfasnie, sterowanie! Schemat jest taki sam
jak w Red Steel (analogiem chodzimy, Wiilotem celujemy
i rozgl^damy si? tym szybciej, im dalej od Srodka ekranu
znajduje si? celownik), przy czym tutaj sprawdza si? on o
niebo lepiej. Gra nabraia dynamiki i tempa nieosiqgalnych
w przypadku sterowania padem (szczegdlnie przy tej

precyzji), choc trzeba si? troch? pom?czyd, by dojsc

do takiego poziomu. Przeszkadza kiepska skutecznosc
broni - czasem wrog potrafi przyjqc na siebie cafy

magazynek, nie reaguje na eksplozje, a zdj?cie go z

daleka graniczy z cudem (dlatego lepiej po prostu wybiec
„na hura"). Fajnie sprawdza si? kierowanie pojazdami,
za to „Quick Time Events" tylko przeszkadzaj^ - wSciekie
machanie Wiilotem i gruch^ zdecydowanie nie jest fajne,

szczegdlnie gdy przytozymy sobie kilka razy pl^cz^cym
si? kablem. Wielka szkoda,

ze gra nie posiada multiplayera - przydaiby si? chocby
split-screen (o cooperative nie wspominam). Tak czy
inaczej nie rozumiem, sk^d w Sieci nizsze oceny dla

wersji na Wii. W niczym nie ust?puje ona chocby tej

z PS2 (pomijajqc brak trybu multi), majqc przy tym
sterowanie daj^ce duzo wi?ksze motliwosci.

SPLINTER CELL DOUBLE AGENT
PROBLEMY Z FRAMERATE'EM, ALIASING, MIZERNA CZERN - A RACZEJ JE-
DEN Z ODCIENI SZAROSCI, CO WYGLADA BEZNADZIEJNIE - NIE POZWALAJA
SIR ZACHWYCIC POZIOMEM WIZUALNYM TEJ KONWERSJI.

Przygody Sama Fishera na Wii prezentujq poziom graficzny
^ w najlepszym razie pordwnywalny z wersja na PS2 (sn jej

wiernym portem rowniez w kwestii mechaniki i budowy leveli).

Problemy z framerate'em, mizerna czerrt (a raczej jeden z odcieni
szaroici, co wyglqda beznadziejnie) i aliasing nie pozwalajq si?

zachwycid poziomem wizualnym tej konwersji. Na szcz?scie nie

sam^ opraw^ wideo czlowiek zyje, a jak zapewne si? spodziewasz,
sterowanie w Double Agent mocno odbiega do tego, co znamy z

innych portow. Kierujemy Samem za pomocq analoga, pointer w
Wiilocie odpowiada zad za operowanie kamerq, Sprawdza si? to

niezle, podobnie jak skakanie za pomoc^ trz^chni?c Nunchakiem.
Intuicyjne jest przyleganie do scian, czego dokonujemy obracaj^c
tym ostatnim woko* wlasnej osi - ot, lekkie wychylenie nadgarstka
i juz jestesmy przyspawani do muru. Analogicznie zmieniamy
perspektyw? przy namierzaniu. Tu dochodzimy do rozwi^zania dose
problemowego - celowania. Zamiast zastosowac intuicyjne i do£c
precyzyjne namierzanie celownikiem, z ktorego z powodzeniem
korzystaio Twilight Princess, Ubisoft zdecydowai si? na nieco
inny model. Niestety, niewygodny i utrudniaj^cy strzelanie (mimo

mozliwosci regulacji czulosci), co w
takiej grze, gdzie niecelny strza* moze
oznaezad nasz^ smierc, a amunieji nie

ma zbyt wiele, stanowi powazny bt^d.

Podobnie rzecz ma si? ze split jumpem
(podwojne potrz^ni?cie Nunchakiem),

na szcz?scie ta sztuczka nie przydaje si? zbyt cz?sto.

Wspomn? jeszcze o otwieraniu zamkow za pomocq
delikatnych obrotow Wiilotem. Generalnie sterowanie
wypada nienajgorzej, choc w tej grze akurat pad
spisuje si? znaeznie lepiej.

Gra jest wykastrowana z trybow online, nie zabraklo
natomiast co-opa na split-screenie (kampania i

Elite Mode, gdzie pomykamy z samym nozem).
Skandaliczny jest fakt, iz do dyspozycji mamy tylko

jednego save'a, nie mozemy wi?c np. grac rownolegle
w pojedynk? i z kumplem! PS. Po informaeje
dotycz^ce samej gry zapraszam do PE#112.

NEED FOR SPEED CARBON
ZASADNICZA ROZNICAW WERSJI NAWII DOTYCZY OCZYWlSCIE
STEROWANIA. DO WYBORU MAMY AZ PIRC R6ZNYCH SCHEMAT6W.
^^Po malej rewolueji wprowadzonej przez

EEEE * pierwszy Underground, seria NfS zmierza— powoli, acz konsekwentnie w jednym kierunku. O
=== usprawnieniach z Carbona poczytac mogli£cie dwa
rr miesive temu w recenzji HIV'a. Przypomn?, ie o

przelomie nie ma mowy, a kilka nowosci i rozwini?c
elementow wprowadzonych przez Most Wanted nie

", wplywa zbytnio na rozgrywk?.

EE Zasadnicza roznica w wersji na Wii dotyezy

zzz: oczywiScie sterowania. Do wyboru mamy az pi?c

EEE roznych schematow. W podstawowym skr?camy~ przechylaj^c trzymanego poprzeeznie Wiilota,

EEr reszt? funkcji obstugujemy przyeiskami. Z poczqtku= auto reaguje z oporami, ale juz po kilkunastu= minutach gry mamy wrazenie petnej kontroli nad
~~ pojazdem. Pozostate schematy do sterowania~ wykorzystujq Nunchuka - skr?camy albo gatkq

analogowq, albo przekr?cajcic urzqdzenie o 45= stopni w lewo lub prawo (Wiilot peini rol? pedalu
ttct gazu). 0 dziwo jest to chyba najlepsze rozwiqzanie,

ezr: wygodne i zapewniajqce spor^ precyzj? (oraz

40 niezapomniane wrazenia dla obserwatorow;).

Mam wrazenie, ze autorzy przepisali od podstaw
model jazdy, dzi?ki czemu auto juz tak nie „plywa".
Widac jednak, ze gra powstawala „na szybko" - nie

dopracowano chociazby interfejsu. Mapa az si? prosi

o obslug? Wiilotem, tymezasem kursor przesuwamy
za pomoc^ d-pada. Powazniejszy bfqd dotyezy
obslugi menu przy pierwszym schemacie sterowania
- grajqc trzymamy Wiilota poziomo, tymezasem opeje
przystosowane sq. do uktadu pionowego.

Carbon na Wii powstal
|

na bazie wersji z

GaCka, w zwiqzku z

czym sama rozgrywka
|

wyglqda identyeznie.

Kosmetyczne, acz

widoczne roznice

dotyezy grafiki - obraz I

jest wyrazniejszy, a jednoczesnie bardziej ml?kki (AA).

Znaeznie oslabiono blur, kt6ry maskowac mial przyci?cia

animaeji. Tu nie jest to potrzebne - gra co prawda
wei^z nie jest idealnie plynna, ale przynajmniej nie

szarpie tak jak na konsoli Sony. Czego brakuje? Bardziej

rozbudowanego multiplayera (jest tylko split-screen bez
przeciwnikdw) oraz obslugi MP3 z kart SD. Najwazniejsze

jednak, ze sterowanie sprawdza si? niezle.

Pila
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System czesania trik6w zostal znacznle uproszczony

Dla laika to byd moze zaleta, dla tana seril - na pewno nie.

JE$LI MASZ JU2 DOSTfi CI4GN4CEJ Sl^ W NIE- 1
SK0NCZ0N0$C SERII Z TONYBH CZEKASZ NA
C0$ NOWEGO, LEPIEJ ZACZNIJ GRAC W BIERKI

'

ALBO PRZEPROS SI5 t SSX-EM.

. w*w?
1 m
,

,, ^0

S Chyba po

raz pierwszy

Activision

nie wydato

swojej flagowej

serii na wszystkie

popularne platformy.

Zamiast tego z mysl?.

0 posiadaczach Wii

przygotowano zupetnie

inn^ gr?, bardziej

przypominaj^c^ SSX-a
niz dotychczas wydane
cz?sci Tony'ego Hawka.
Szybko zrozumiatem,

dlaczego tak si? stato

- Wiilot kompletnie nie

sprawdzitby si? w tak

"technicznym" tytule,

a ze stworzonym od

podstaw systemem
czesania trikdw to nie

bytaby ta sama gra.

I faktycznie - nie jest.

Znikn?iy rozlegte lokacje

i otwarta struktura

zadari, kompletnie

zmienit si? system
trikow, a nawet cel

zabawy. Kazda z 8

lokacji to spory tor

zjazdowy, po ktdrym

mkniesz walcz^c z trojkq

podobnych Tobie dwirow,

staraj^c si? jak najlepiej

wykorzystad elementy

otoczenia i zaliczac

wszystkie moiliwe

skrdty. Triki trzepiesz

zwykle tylko po to.

Wii WERDYKT

by nabic pasek specjala, peiniqcy

jednoczesnie rol? dopalacza. Dzi?kl

powerslide'om nie boisz si? ostrych

zakr?tow, a przechodniow walisz z buta

niczym w Road Rash. Siowem - arcade

na maksa, Freekstyle na desce. Tylko

klimat juz zdecydowanie nie ten. Gra jest

bardzo przyst?pna, pod warunkiem ze

zerwiesz z nawykami. Sterujesz oczywiscie

trzymanym poprzecznie Wiilotem. Skr?casz

przechylajqc go (w ten sam sposdb

balansujesz na rurkach i kr?cisz bqczki),

triki wykonujesz za pomocq kombinacji

przyciskow 1 lub 2 z kierunkami d-pada.

Nie ma manuala ani reverta, a grindowanie

jest prostsze niz kiedykolwiek. Nowosc to

wspomniany juz dopalacz, aktywowany
przez... potrz^sanie kontrolerem (po jakims

czasie zaczynasz nim machad mimowolnie

w kazdym trudniejszym momencie). Wiilot

sprawdza si? niezle, ale by wymiatad
potrzebujesz przynajmniej kilku godzin

treningu, a i tak wci^z b?dzie

Ci czegos brakowalo. Zdecydowanie bardziej

odpowiadai mi techniczny model
z poprzednich odsion Tony'ego.

< i

MOJE 3 GR

^
Hawk-nielot

6F—] °i-

, ,

<
\ > " V pospieszyli

si? panowie
4' \ U developerzy,

k pospie-
'

'i-
• y I— szyli- To

najbardziej

I

niedorobiony Tony w
historii. Abstrahujqc

Ct od ’wyScigowego*

konceptu tej gry, ktdry

^ t mi kompletnie nie

' ^ podszedl, kortczqc na

zabugowaniu. Kilku-

w trybie multi, na podzielonym ekranie. krotnie w ci?gu paru
j

Do wyboru jest caty szereg trybdw, godzin zdarzyto mi 1

a nawet gotowe zestawy ztozone z kilku s ,9 nje z mojej winy
wyScigdw.

zostac na ogonie,

_ . . bo decha dziwnym
Oprawa gry koiarzy mi si? z

automatami arcade. Jest szybko,
cudem

efektownie, z reguty bardzo ptynnie
,

1 zacz9’a

(choc gdy na ekranie dzieje si?
jechad pod prgd.

naprawd? duzo, animacja potrafi lekko Sterowanie Wiilotem

chrupn^d). O realizmie nie ma mowy, si? nie sprawdza, a w

Oprawa gry kojarzy mi sie z

automatami arcade Jest szybko,
“*»»

efektownie, z reguty bardzo ptynnie
,

1 zacz9’a

(choc gdy na ekranie dzieje si?
jechad pod prgd.

naprawd? duzo, animacja potrafi lekko Sterowanie Wiilotem

chrupn^d). O realizmie nie ma mowy, si? nie sprawdza, a w

wszystko jest komiksowe (chod czegos trybie Turbo panuje

tu brakuje) i przejaskrawione. Podobaja. juz totalny chaos,

mi si? bogate lokacje - w jednej Brakuje moillwodci

chwili dmigasz waskimi uliczkami, w kierowania postaci?

nast?pnej wpadasz do wn?trza jakiegos za p0moc? krzyiaka.
zabytku, by za moment wyladowac w z ciekaw0§ci mozna
starym porcie. Muzyka to znane fanom

a6 dzj
serii klimaty - rock, punk, hip-hop,

{ , ,fl JeStj
a nawet trash i death metal, tacznie .

1
: . .

40 kawatkdw, w tym nowy Ministry, ?
cec,e Prawdzi*e9°

Motorhead i White Zombie. Szkoda Tony e9°' si?9aJcie

tylko, ze nie mozna r?cznie zmienid P° THP8. U
utworu w menu (ogdlnie obstuga [tap-chan]

playlisty pozostawia wiele do zyczenia), n. r

przydataby si? tez obstuga MP3 z kart
Utena ' 3+

SD. Poza tym na ptytce znajduje si?

cata masa filmikdw, gtdwnie krotkich scenek z Tonym
i "wywiaddw" z fikcyjnymi bohaterami gry, ale tei np.

teledysk Iron Maiden.

W Downhill Jam z braku laku mozna pograc, ale taki SSX jest

o klas? lepszy. Co wi?cej, lepsza jest takze wersja gry na DS,

ktdrej recenzj? znajdziesz w "K^ciku Pocket". Hardkorowcy

nie maj^ tu czego szukad.

El I

- O tadny (chod last-genowy) widok, prawda? Za chwil?

przejedziesz przez las i zwledzisz majaczqce w tie miasleczko.

Pita
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C Wyglgd broni nieco

zawstydza, jeSli widziato

si? Killzone czy Black.

Oprawy Red Steel nie

wypada porownywac z tymi

produkcjami - to poziom

znacznie nizszy.

O Katana do zadawania

ciosdw, tanto do blokowania.

CoS jednak nie zagrato do

kortca, bo walki s? nudne, a

ci?cia nalezy wyprowadzac

w duzym odst?pie czasu.

S Gdzies tam w otchtani dziecinstwa

marzytem o tym, by kiedys

rozgrywka w grach wideo wykro-
i czyta poza schemat "dtonie -

pad - ruch postaci na ekranie". St?d uczucie

sympatii do automatow arcade wyposazo-

nych w dziwne urz?dzenia i nietypowych

Ikontrolerow, wsrdd ktorych szczegolnie

^ przypadty mi do gustu te muzyczne. Red
1 Steel, przynajmniej na papierze, pokrywa si?

z moj? dzieci?c? wizj?. Jak jednak pokazata

I pogt?biona z nim znajomoSc, dziecka juz

I we mnie niewiele, a idealizm marzert zostat

Iprzygnieciony wl?kszego kalibru oczekiwa-

Iw tym shooterze FPP Wii miato pokazac,

Jjak swietnie spisuje si? w roli platformy do
Sgier z perspektyw? pierwszej osoby. Ruch

J
i obracanie kamer? wypadaj? niezle, pod

I warunkiem, ±e caty czas panujesz nad
I Wiilotem i ani przez moment nie skierujesz

o gdzies poza ekran. 2a pomoc? poin-

Itera operujemy celownikiem, spust zas z

Toczywistych wzgl?dow stuzy za spust (to

. ci niespodzianka). Jako ze rozdzielczosc
* tekstur nie zachwyca, trafienie oddalo-

[ nego zbira bywa problematyczne. Tu z

,

pomoc? powinno przyjsc przyblizenie

celu po wczesniejszym zalockowaniu

si? na nim (a w zasadzie na obsza-

rze, ktory go otacza - rozwigzanie

przypominaj?ce chocby

24: The Game na PS2). Powinno,

bo developerzy rozwigzali to

pokracznie - by zoomowac na

cel, nalezy przesun?c Wiilotem

do przodu w pozycji poziomej. Jesli

wi?c siedzisz wygodnie na kanapie,

zasi?g Twojego ramienia nie

pozwoli Ci na to, by bez zb?dnych
akrobacji przyblizyc widok. Z
kolei wychylanie si? i machanie

Katana tez bohater

» Blog twdrcdw Red Steel dal nam szanse

na poznanie prac nad gr? od kuchni. Jednym z * V
developerdw, ktdry si? przed nami .wyspowiadaf, ^ ^
byt Jerome Collette, gtownyscenarzystagry. J
Collette ttumaczy, Zetematyka gry wymagata od

nlego, aby napisat prosty scenariusz, z bohaterem, z ktorym kazdy mote si?

identyfikowad. Najciekawsz? cz?$ci? jego blogu jest )ednak stwierdzenle, Ze

tak naprawd? pierwszoplanowym bohaterem tej gry jest katana. .PodrbZ boha-

tera oraz jego ptfba ujarzmlenia mlecza jest analoglczna do tego, coprzeZywa

postuguj^cy si? po raz pierwszy katan? Gracz". Interakcja Gracz-katana-Wil

jest do tego stopnia ciekawa, Ze graj^cy, podobnie jak i bohater, przywl^zuje

si? do miecza, b?dacego przecieZ jego najlepszym srodkiem obrony - to

wszystko stowa Jerome'a. Brzmi? moZe troch? dziwnie, ale coS wtym jest

• Gracz rzeczywIScie traktuje Gin jak coS wi?cej niZ tylko miecz. [dZujo]

tapskiem w t? i z powrotem nie zawsze
skutkuje tak, jak bySmy tego oczekiwali.

Nie zrozumcie mnie He - precyzja pointera

jest spora i dziurawienie psubratow kulami

odbywa si? w fajny sposdb, ale zoom
spartolono, a bez niego bywa ci?zko

i
(zwtaszcza ze do ufatwiaj?cego gr? trybu

Focus Time dost?p zyskujemy pozniej).

Fajnie wypadaj? za to inne czynnosci
- otwieranie drzwi, podnoszenie broni,

jej przetadowywanie, robienie ze stotu

zastony czy aktywowanie przet?cznikow

odbywa si? poprzez ergonomiczny ruch

Nunchakiem.

Pojedynki na miecze s? mozliwe tylko w
okreslonych przez gr? momentach. Konso-

la bez problemow rozpoznaje horyzontalne

i wertykalne szlagi, podobnie jak wykony-
wane przez ruch gruchy parowanie ciosu.

Do tego dochodz? techniki specjalne, jak

Hammer, wymagaj?cy energicznego ruchu
obydwoma gadZetami w dot, czy Little

Scorpion, rownolegte ci?cia "na zewn?trz".

Starcia s? niestety mato dynamiczne i w
praktyce wypadaj? gorzej niz strzelanie, co

jest zasfug? momentami dziwnej detekcji

ciosdw, ale i schematycznosci, w ktor?

szybko zaczynaj? popadac pojedynki. Gdy
zas zasuwamy z gunem w tapskach, ekran

t?tni akcj? - w otoczeniu zostaj? dziury

po kulach (rozne otwory, w zaleznosci

od powierzchni, ktor? ostrzelamy), p?ka
szkto, wybuchaja. samochody. Jednym
stowem dzieje si?, w czym olbrzymia

zastuga nieztego zestawu broni - kula

wsadzona w glow? z rewolweru czy

strzat w klatk? piersiow? z M4 to czysta

przyjemnoSc, pod warunkiem, ze to nie my
zbieramy otow. Z czasem komplet dwoch
katan (w tym jedna ztamana) zmieniamy
na miecz i tanto, a w ostatnim akcie...

Sami zobaczycie. Jest tez tryb multi dla 4

osob, ale na split-screenie widad niewiele,

st?d radz? traktowac go w kategoriach

dekawostki.

Poziom wykonania Red Steel mozna
pordwnac do pierwszych gier FPP na PS2,

i b?dzie to dla gry produkcji Ubisoftu

porownanie zaszczytne. Kiepskiej jakosci

tekstury, tn?ca animacja, nieciekawe

otoczenie - nie ma si? absolutnie czym
zachwycac. Podobnie bytoby z oprawy
audio, gdyby nie sporadyczne, ale

naprawd? wkr?caj?ce si? w glow? kawatki.

Nie mog? nie wytknqc grze szeregu

MOJE 3 GR
Mi si$ podoba!

I Dla mnie RS

* to esencja

tego, czym

|

powinno

| -
,

zostad

t—

—

Wii. Gra

petna dynamicznych

akcji i krdtkich, lecz

zroznicowanych

misji FPP odziana w
klimat rodem z filmdw

made in Hong Kong.

Precyzja sterowania

mile mnie zaskoczyfa

i szybko nabratem

wiary w kolejne FPP

na Wii. te Al nie

istnieje? A pokazcie

mi film akcji z wysoklm

Al! To ma byd zabawa!

Ze graficznie sfabe?

To prawda, na duzym

telewizorze wygl?da

to tragicznie, ale

je&li nie widzielidcie

Gears of War, to

tykniecle wizualia RS
bez zaj?kni?cia! A

motyw walki mieczem

sprawdza si? niefle

- jest moze zbyt prosto

i z ograniczeniami, ale

to dopiero pocz?tek.

Wybaczam. Wczuwka

jest bowiem konkretna.

[tap-chan)

Ocena: 8-

O Restauracja, warsztat

samochodowy, wielkie

biurowce - RS stawia na

sprawdzone miejscowki.

niedorobek, z ktdrych najbardziej

raz? liczne bt?dy (ciata zastygaj?ce w
nienaturalnych pozycjach, przenikanie

tekstur) i strasznie powolne obracanie

si? wokot wlasnej osi. To ostatnie

nie wynika wcale z problemow ze

sterowaniem - ot, po prostu dtugo trwa,

nierzadko owocuj?c zgonem po strzale

w plecy. A jesli dodac do tego bezna-

dziejnie przedstawion? fabut? (niby

to komiksowe scenki), staje si? jasne,

ze Red Steel nie spetnit wszystkich

oczekiwah. Choc, kurcz?, momentami
ta intensywna akcja pozwala zapomnied
o bozym swiecie.
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Chodzona bijalyka, czasem strzelana gangsterka.

W* * Robiona na szybko!

OCENY: 1 GRACZ, ONLINE:
- I

Forgetaboutit!

Nie wiem,

jaki jest sens

robienia

adaptacji

serialu, ktbry

lata swietnoSci ma

juz za sob% ale niech

b^dzie - lepsze to niz

kolejny 'Disney'. Gra

na wejSciu uderza

jak na prawdzlwego

gangola przystato

(oprawq na poziomle

PSX-a),aleznalaztem

w Sopranos drugiedno:
j

scenariusz. Autorka

scenariusza do God

ol War naprawd?

swietnieoddatamafijny ;

pbtSwiatek, poczqwszy

od rbznych grypsdw,

nazabawnychscenach

kohczgc (level z Bar

Mitcwg rzqdzi). Gra

zaskakuje takze

w kwestii bardzo

dobrego voice actingu

oraz podtozonej

muzyki. Wszystko

byto przygotowane,

tylko ze developerzy

dali data. Cytujqc

Tony'ego Soprano

- 'Forgetaboutit!'. fl

[dzujo]

Ocena: 6

NIE WSZYSCY MAFIOZI,

JOEY PODCHODZI DO TAKIEGO

Dziad, Pershing,

Carrington, Stowik,

Masa, Kasa i Melasa - to tylko kilka,

niekonlecznie prawdziwych, ksyw polskich

gangsterdw. Tymczasem Joey z gry Made
Man nie owija w bawetne, rezygnuj^c

z gtupich pseudonimdw. W sumie w
Made Man nie ma miejsca na ulariska

fantazje - w materiatach prasowych

mozemy przeczytac, ze gra bazuje na

wspomnieniach prawdzlwego mafijnego

cyngla. No nfezle, prawie jak w „Uwadze".

Niestety, obedzie sie bez tajnych uktadow z

polltykami oraz zeznart ze zdeformowanym
gtosem I czarnym paskiem na oczach.

Joey po prostu nie ukrywa sie z tym, co

robi, przygotowujgc konkurencyjnym
gangom raz po raz kolejny rzeznie. Jednak

nawet ktos taki jak on moie mled dosyd.

Mafijnego hitmana poznajemy w momencie,

kiedy zycie gangstera zaczyna go irytowad,

chtopak mysli o normalnej egzystencji.

Wystarczy kilka minut, a widac, ze

rzeczywiscie mamy tu do czynienia z

dojrzat^ i dobrze pokazan^ historic Raz

A- —
) fell

»
-4^

i
1 Wietnam. Kazdy szanuj^cy sie bohater kina akcji lat 70.

1 80. musiat tam swoje odstuzyc. Joey nie jest gorszy.

SERIAL MOZE NIE JEST
JUZ NA SAMYM TOPIE,

ALE WCIAZ MAWSO-
BIE MOC. LICENCJA NA
GRE JAK ZNALAZtl SO-
LIDNE POSTACI, GADK1,
PANNY I PRZEMOC.
A CO WIECEJ?

1 O Mafijny klimacik

,
zapewniaj^ postacie,

I odpowiednie stownictwo i

F smaczki jak gra w pokera.

(rirma

ednego z b,

seriali. Na p

imle instytucja biznesowa

lorporacja ltd.), tylko z

nym zakresem argumentdw...

nym o rozbijanie gtow,

buciki, palenie domu i

. Wszystko to czeka Cie w
anos, konsolowej adaptacji

iznych, mocno napisanych

;z czyja$ czach^ o kibel.

gfejjggatby

BaSil3 Chrzestnej
iwo dobran^stror

| nagrywaj^Cff

mad ten tytut, to chyba
lobnie jak tam, ma
|audio (klasyczne kawaiki,!

i), naprawde klimatycznyT

scenariusz, nawet postaciom nadano troche

jakby zblizony styl - przynajmniej pod wzgledem
szkieletu polygondw i ruchow... Pojawia sie tez

kilkustopnlowy system walki, pozwalaj^cy iapac

RECENZJE EUROP/

T H El

oprano
Road to Resp

O Zamowisz sobie prywatny

taniec. Albo laseczkf od altonsa.

Atoniekoniecatrakcji...

lfl|.HI*lH=l jprzecinkdw, zakladac im chwyty
|i typowo sycylijskie „finishery".

Od walenia czyj^S gtowq o Sciane,

jpo wykorzystywanie ostrzejszych

jnarzedzi, tamanie stop, r^k, czy

jrozsypywanie zebdw. Nie jest

milutko i grzecznie. Ale w koncu

jto mafia. Niestety podobnie jak u

jcyfrowego Dona Corleone, a nawet
jbardziej - zawodzi wykonanie
jotoczenia. Stabiutkie tekstury,

jpusto, prosto i oszczednie. Nie ma
jduzych terendw do zwiedzania, nie

ma skomplikowanej architektury.

jS^za to powielane schematy.

'Postacie wrzucono tylko w
jwyznaczone miejsca (kasyno przez

to wygl^da na opuszczone, klub

! go-go sztywniacko, apartamenty

Ikartonowo i smetnie). Ze o do£c

prostym zachowaniu przeciwnikow

nawet nie wspomne. Czyli szanse

na gre petn^. klasy na wstepie juz

sie rozmuwaj^. Jest za to przecietny

produkt, z kilkoma przebtyskami...

Scenariusz choc wychodzetcy od

istandardu (jako syn Big Pussy

|powoli pniesz sie w rodzinnych

iszeregach), ma w sobie jednak jakiS

|

potencjat. Ciesz^ bardzo serialowe

gadki, cieszq kaZdorazowe wejscia Tonyego Soprano

i jego ekipy. Z pewnosci^ wesoto wytapiesz smaczki

pokroju gry w pokera z grubymi rybami, mozliwosci

machniecia jednorekim bandyt^, pogadania z pannami,

zobaczenia paru taricow... Wsrdd misji, ktore czasem
oparto na zbyt czesto powtarzajqcym sie uktadzie

taienia z punktu do punktu - znajdziesz pare peretek.

Czy to ze wzgledu na lokacje / sytuacje odnosz^ce sie do

serialu (sprawdZ mafijny uroczystosc), czy sam klimat

- cichego przenoszenia trupa, dania wycisku jakimd

zbyt porywczym rzezimieszkom, zbadania nie do konca

przytomnej panny... Mozna sie wczuc. No i obowi^zkowo
trzeba uwazac na wskaznik respektu! Tylko czemu u

licha obniza go korzystanie z broni palnej? To mafiozii nie

strzelaj^?

Mocne stownictwo, sporo seksualnych aluzyjek (tak,

bed^gwiazdki porno!), nieskrepowana przemoc. Nic

dziwnego, ze tytut dostat klasyfikacje wiekowq 18+.

Sporo w tym specyficznego klimatu, ale tez troche prdby

taniego przyci^gniecia kGraczy. Czy wspomniatem,

Ze w cutscenkach mozna swobodnie wybierad warlant

odpowiedzi (gtadka, normalna, wkurzona)? W sumie The
Sopranos to iredni tytut, raczej dla fanow serialu. Aha.

I z gangsterke. ala GTA nie ma nic wspdlnego. Ot, takie

liniowe taZenie, bicie ryjdw, czasem strzelanie i zbieranie

polecen. Tyle.

Pita



I SILVERBACK STUDIOS
STRZELANINA

I GRY PODOBNE:

chaos w rozgrywce

yt Irustrujgcy poziom tmdnoscl

!

Posklejana gra

Troch? to

[

. . wyglqda,

l 4 iakby

j developer

L. miat rbine,

nie zwiqzane ze sob?

pomysty, wzi?t je do

kupy i postanowit

za wszelk? cen?

posklejad z tego

gr?. Troch? rozmdw

z cywilaml -ok„

wrzucamy. Dziatania

na wsi - dawaj!

Wojenna przeprawa z

Wletnamu - jedziesz!

Mafijne porachunki

w miedcie - dobre,

to jest modne! Nie

bytoby w tym nlc

ztego, gdyby nie

fatalna oprawa,

schemat mlsji i

monotonia (Max

Payne dla uboglch).

Do tego przeclwnicy

zachowuj? si?

tragicznie, Al

zaczerpni?te z jakiejd

podrz?dne| gry

Midasa. Podobnie

]ak The Sopranos

• cod tam jest, ale

pod grub? warstw?

bt?d6w. [myszaq]

Oceno: 5+

- lekarstwo. Co mam zrobic, kiedy przeciwnicy wyskakuj?

„znik?d", a chowanie si? za w?gtem nic nie daje, poniewaz

ja kolesia trafid nie mog?, ale on mnie tak? Kloniarze

pewnie maj? quicksave'y, a my jedynie checkpointy. Niby

„trza bye twardym", ale to podobno gra i wypada si? przy niej

dobrze bawic. W sumie to wtasnie mechanika pochowata ten

tytut, niezym dwdeh gangsterdw wywoz?cych w srodku nocy

owini?te w dywan ciato.

Nie wszyscy mafiozi, policjanci czy Zotnierze Wietkongu

gin? od razu. Niektdrych trzeba dobic - Joey podchodzi do

takiego zawodnika, kamera wt?cza tryb „z oczu ofiary", a

cyngiel dobija konaj?cego. Mocne. Wtadnie dzi?ki takim

zagraniom mozna mysled o sprawdzeniu Made Man. Reszta

jest tak naprawd? do odstrzatu i ktod powinien si? tym zaj?d.

Najlepiej wystac Agenta 47 albo faceta z gry Trigger Man

(ocena: 1) - temu drugiemu do Joeya blizej.

CZY ZOLNIERZE WIETKONGU GINAOD RAZU.

ZAWODNIKA I SKRACA CIERPIENIE KONAJACEGO. MOCNE.

Sledzimy Joeya i jego rozterki, aby etap pdzniej poznad pocz?tkl jego kariery jako

cyngla albo przeZyd raz jeszcze traumatyezne wspomnienia z Wietnamu. Do tego

dochodzi dobry voice acting i licencjonowane kawatki (np. „Nowhere to run"). Tak,

klimat I scenariusz sprawuj? si? naprawd? dwletnie, przywodz?c na mydl tworezodd

Tarantino albo .Chtopakow z ferajny” Scorsese.

Ateraz pora na drug?stron? gangsterki. Zrobienie klona kill. switch (ci?gte chowanie

si?) i Maxa Payne'a (tak, zgadliscie - akcje ze zwalnianiem czasu) samo w sobie

jest fajnym pomystem, ale potrzeba jeszcze do tego talentu. Made Man powstat

raezej pod k?tem PieCa - wersja na PS2 ma ci?gte problemy z utrzymaniem statego

framerate'u, co moze dziwid, bo oprawa grafiezna jest drednia. Jednak bytbym

gotow to przetkn?c, gdyby nie cholernie frustruj?ca rozgrywka - po kilku levelach

poziom trudnodci zaezyna si? robic nieludzki, a apteczek jest jak na - nomen omen

WERDYKT Dzujo

Sredniak z terajny. Byl pomyst, nie bylo kasy.

mowien'a
JMUJENIY POO

NR TE.

436 19 66

GAME BOY

SKLEP INTERNETOWY www.robson .pi OTWARTY 24h

KONSOLE NOWE I UZYWANE

AKCESORIA W NAJWI^KSZYM WYBORZE

GRY SPRZEDAZ, SKUP, WYMIANA

SERWIS CENTRUM PROFESJONALNEGO
SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO

NAJTANSZA WYSYtKA
NA TERENIE CALEGO KRAJU W CI^GU 12 GODZIN OD ZAMOWIENIA

GWARANCJA
NA WSZYSTKIE ARTYKUtY

RATY
NA TERENIE CALEGO KRAJU t

1X60X360
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RECENZUJEMY .HACK G.U. 1 WWERSJI ANGIELSKOJ^ZYCZNEJ
CC2 ZAPOWIEDZIALO WYDANIE DO KOtiCA ROKU DW&CH
POZOSTALYCH EPGODOW NOWEJ SERII NA PS2. SPRAWDZ, CZY
JESTNACOCZEKAC

TT

o Oto i system operacyjny komputera, ktorego uzywa O Jest tu prawie wszystko, bo brakuje klasycznych

gtbwny bohaterdo ftczenia si? z sieci? i "The World
1

. Jest elementow Internetu: gotych babek i strony PSX

« tu prawie wszystko: program pocztowy, przegladarka stron Extreme. Bez tego ani rusz w wirtualnej dzungli.

* www, fora intemetowe, konfiguracja desktopu czy BGM... Na screenie klient pocztowy... komu by tu odpisac?

rt Przegftdarka stron www sprawdza si? Swietnie

jako zrddto informacji o futurystycznym Swiecie

.hack. Jest rok 2017, Gracze posluguj? si? gt6wnie

goglami VR i graft wtasciwie tylko przez siec.

Wszystko to przepowiedziat prorok Zax.

O Powyzej komunikat od administratora o

przysftpieniu do jednej z Gildii gry. Do wybranej

zaprzyjaznionej postaci z 'The World" mozemy

wysytac limitowane kartki z pozdrowieniami i

czekac na sympatyczn? odpowiedz. Kawaiii!

Pita

akis czas temu napisalem
w "K^clku RPG", przy okazjl

zapowiedzi najmtodszej

serii spod szyldu .hack, ie

jeSli obletnlce developera co

do zupefnle nowej jakoScI

fch produktu okai? si?

prawdzfwe, to b?d? musiat

si? „hakn?d". Na szcz?£cie

nle sprecyzowaiem,

co rozumlem pod tym
poj?ciem i dzl?kl temu nie

musz? udokumentowad fotograficznle,

jak taranuj? gtow^odzlan?w kask
Sclan? nosn?swego mieszkanka, po
czym zjadam garSc wtosow wyrwanych
z tytka mego kota. Cyber Connect2
zapewniato nas o znacznie wydtuionym

•v czasie rozrywkl, powl?kszonym Swiecie

przeznaczonym do eksploracjl, lepszym
systemie walki. Do llcha, udato im si?,

przynajmnlej w cz?sci, wywi?zad ze

swoich zapowiedzi! Serwery „The World"
znowu dziafajq, generujqc wirtualne sny

dla 12 miliondw subskrybentdw. Czas
do nlch dot?czyd w .hack//G.U. Vol. 1:

Rebirth, drogi erpegmanie!

JeSli nie pami?tasz charakteru zabawy
z poprzednich cz?dcl .hack, to iplesz?

z wyjasnieniem, ie developer prdbowat
jak najwlemiej oddad warunki gry w
online RPG. Mamy tu wl?c caty system
list dyskusyjnych i BBS-6w oraz

przerdine serwery, na ktdre trzeba si?

najplerw „zalogowad", by w og6le zacz^d

eksploracjl wirtualnego swlata. Mamy
tez llczne poboczne questy, a takze

sporq rzesz? niby-innych-Graczy,

ktorzy blegaj^ po lokacjach rzucaj^c

lakonlczne teksty w stylu: „przytqczysz

si? do mnie?" czy „szukam toalety".

Wszystko to, w przeclwiertstwie

do prawdziwych MMORPG-6w, jest

okraszone calkiem znosnq fabut^,

ktorej osi^ jest zapadanie w spi^czk?

Graczy w prawdziwym swiecie.

.hack//G.U. rozwija ten w^tek: kiedy

Haseo, gtdwny bohater opowlesci,

zaczyna swoj^zabaw? w nowej,

oddwiezonej wersji „The World"

(poprzednia zostata znlszczona wraz
z pozarem serwerdw CC corp.), nle

podejrzewa, ze wkrdtce to, co byfo tylko

niewinn? rozrywkl przemleni si? w
rozpaczliwe poszukiwanie odpowiedzi na

przyczyny stanu, w ktorym znalazta si?

jego przyjaclofka Shlno. Dziewczyna po
spotkaniu ze stawnym Player Killerem
- czfowiekiem, kt6ry poluje na innych

zawodnikdw - pod pseudonimem
Tri-Edge zapada w spiqczk?, Teraz

Haseo sam postanawia zostad Player Killerem. Przez 8 miesi?cy nie robi nic innego,
tylko zdobywa doSwiadczenie w „The World", rozprawlajqc si? bezlitosnie z tyml, ktorzy

czyhaj? na stabszych Graczy, az w koricu spotyka si? z Tri-Edge. Potyczk? przegrywa z

kretesem, w efekcie czego zostaje, w niewyjadniony sposdb, zdegradowany ze 131 do
1 poziomu doiwiadczenia. Jednym stowem, w par? sekund postrach serwerdw „6wiata"
staje si? zndw idttodzlobem, bez podstawowych przedmlotdw ani punktdw experience'u.

Tutaj do akcji wchodzisz Ty, Graczu, bo Haseo zamlerza jeszcze raz spotkad si? z Tri-

Edgem i rozwlkfad zagadk? £pi?czki swej krolewny. Juz niedtugo dowle si?, jakie moce
naprawd? tkwlq w jego postaci, czym jest projekt G.U, I jak bardzo enigmatyczna jest

grupa trzymajqca wfadz?...

Fabuta to zdecydowanie mocny punkt
najmtodszego dziecka CyberConnect2.
lest bardziej mroczna nii w pierwszej

serii, a postacie wykreowano ze

smakiem I spor^doz? wiarygodnosci.

Gtdwny bohater to aroganckl

reallsta, ktdrego Interesuje jedynie

zwi?kszenie wlasnej mocy, by skopac

tyfek Tri-Edge, a nie udawanie
kogoS innego przez sled. Wiele razy

podkreSla, ze gdyby Shino nie byla

chora przez zabaw? w „The World",

robitby coi zupefnie innego, nii granie

w tego erpega. Developer poradzil

sobie rownie dobrze z oddaniem
charakterow innych Graczy: jednl

probuj? jak najwierniej wdelid si? w
jak^ zmyslon^ rol?, Innych znowu
obchodzi tylko konkurowanie z

zawodnikaml. Wprawny internauta

szybko zdemaskuje jednak udawany

MMORPG (sieciowe RPG) uratowaty peceta jako platform? do gier - taka jest prawda, nie da si? temu zaprzeczyc. W 2006 roku ponad 15 milionow osob grato w roznego rodzaju sieciowe

erpegi, a sama nisza MMORPG przyniosfa grubo ponad pot miliarda dolarow przychodu. Eksperci twierdz?, ze w najblizszym czasie suma ta ulegnie podwojeniu. MMORPG to juz element
popkultury, media od miesi?cy rozpisujq si? o roznego rodzaju sytuacjach z tym zwftzanych (np. dzieciak w Polsce rzucit w matk? krzesfem, po tym jak wyftczyta mu kompa). MMORPG to takze

pot?zna kasa, ale konsole na razie w podziale tortu nie licz? si? zanadto i na pewno nie zmieni tego seria .hack, ktora tylko udaje sieciow? rozgrywk?.

W pewnym MMORPG pt. Second Life walut? z gry mozna zamienic na prawdziwe pienftdze. Dzi?ki temu pewna kobieta zarobita okofo miliona dolarow. Mnoz? si? takze oszustwa, wytudzenia
i sprzedawanie postaci oraz przedmiotow za konkretn? kas? (to juz standard). Ale pi?kne czasy dominacji PieCykow w swiecie MMORPG dobiegaj? konca - wraz z podtqczeniem konsol do Sieci,

multiplayerowe erpegi powoli zaczn? przechodzic na „Jasn? Stron? Mocy'. .Drugie zycie" wcftgnie takze i konsolowca. [dzujo]
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1 RENGEKI!!! - Slarcia odbywajg sie w okregu, po ktorym mozna swobodnie biegac. Najkrotszy opis: action RPG-owa, dynamiczna teeria barw.
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KONSOLE WYSYLAMY
NA NASZ KOSZT1

inORBIT
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www.norbit.pl

y Do kazdogo klienta podchodzimy
indywidualnio!

/ Sklep prowadzi Norby (redaktor I

taster sprzetu dla PSXExtreme
od 1997 roku)

/ Kazdy problem i zakup postaramy
si% zrealizowac w ekspresowym
tempiel

S Norby udzieli wszetkich wyczorpujqcych
odpowiedzi na temat konsol, doradzi w
zakupie i wyborze konsoli, objasni

dzialanie sprzetu

«/ Wszelkle Akcesorla do konsol w oferclel

V MOZUWOSC NEGOCJACJI CENt

Btyskawiczna wysytka

na catq Polsk^l

V Rzetelny Serwis Konsoli

V KONSOLE ORAZ GRY
-NOWEIU2YWANE

,/ OLA CZYTELNIKOW,-,:,,-,,

- WSZYSTKIE ZAKUPI0NE

tryb online: postacie wypowladaja sie skladna, poprawna
anglelszczyzn^. Dobrze wiemy, 2e w prawdzlwym Internecle

to nlemoZliwei 2arty, Zartami, ale trzeba przyznac, Ze fajnie

oddano calq otoczke sieciowej zabawy. Na niektdre malle,

ktdre otrzymuje Haseo, moZesz wybrad odpowiedZ z kilku

moZliwych wariantdw (najczedciej przychylna, neutralna

i arogancka). Ci, kt6rzy grali w FM3, beda wiedziec, na

czym rzecz polega i jak dobrze sprawuje sie taki

patent „sztucznego netu" w utrzymaniu klimatu calej

rozgrywkl.

Wiele dobrych zmlan widac w nowej, poprawionej

uf oprawie graficznej. Postacie wykonane sa w bardzo

H dyskretnym cel-shadingu, a takZe otulone w calkiem

E\ udany swiatlocien, tak ze wydaja sie bardzo plastyczne,

sytuacjach, gdy mamy do czynienia z

I charakterystycznym zrodlem swiatla, wygladaja

lepiej niZ postacie z serii FF na PS2! Warto teZ

b zwrocic uwage na to, ze w kaZdym trybie gry,

I rownieZ w czasie walki, wszyscy zawodnicy

rzucaja peine cienie (bez light sourcingu), a

ich mimika podczas cut-scenek jest wysokiej

- klasy, choc ustepuje nieco KH2. Miasta

sa teraz rdwnieZ bardziej rozbudowane

i ladniejsze. Jedyny problem to

niedostateczne skomplikowanie stref,

<v ktorych przychodzi nam walczyc.

Otoz wyobraz sobie, Ze w dlad za

swym plerwowzorem, .hack G.U.

j stosuje tylko trzy zasoby struktur

graficznych, z ktorych losowo

generuje lokacje do zwiedzania,

Zielone wyspy porodniete niska trawa,

zimne i ciemne jaskinie oraz drewniany

dworek w chlriskim stylo - bedziesz musial sie

I przyzwyczaic do tej monotonii przez okoto 30
I godzin zabawy. Wielka szkoda, Ze CyberConnect2
f nie udalo sie zaimplementowac wiecej bardziej

urozmaiconych lokacji, bo widac po wielu

unikalnych miejscach, takich jak np. katedra,

Ze potrafla robic to umiejetnie. Podobnle jest z oprawa
muzyczna, najczesclej mocno nuZaca, ale w pewnych
momentach i podczas cut-scenek wrecz rewelacyjna-

w lokacjach - moZe sprdbowad zajdd

taka kompanie od tylu i rozpoczad walke
z przewaga kllkudziesieciu punktdw

HP. Same starcia przeblegaja znacznie

szybciej i przypomina mocno real-

time'owa lomotanine znan^z serii KH.

Do dyspozycji Gracza oddano proste

combosy zloZone z komblnacji sztychdw

charakterystycznych dla danej bronl

(Haseo moZe dynamicznie zmieniac swoj

oreZ!), closy specjalne przypisane do R1 na

padzie, a takZe garde- Kiedy wr6g bedzie

oslabiony dluglm tartcuchem combosdw,
wtedy zwykly specjal bedzie sie liczyl jako

Rengekl, kt6re dodaje wiecej punktdw
dodwiadczenia po skortczonej walce,

a takZe, co najwaZniejsze, uzupelnla

morale druZyny. Z nabitym pasklem tego

wspdlczynnika mozna przeprowadzid cos w
rodzaju zbiorowego limit breaka (wszystkim

peka naraz Zylka pierdzaca), co prowadzi

najczedciej do beztroskiego zmasakrowania

wroga. Ale, ale - to nie wszystko z doniesieri

spod sztandaru bitewnej ekstazy! W .hack

G.U. pierwszorzedna role beda odgrywad
bojowe spotkanla na Arenie z trzema

innymi zawodnikami! Wtedy najistotnlejsze

staje sie takie wykorzystanle specjall,

by anulowad zamlerzony silniejszy atak

adwersarza. Wyobraz sobie, Ze Bolek z

przeciwnej grupy szykuje mocne zaklecie.

TV, widzac to i majac wystarczajaca ilodd SP,

wtaczasz sie wtedy z Rengekl, pokonujesz

jednym susem kilkadzlesiat metrdw areny i

walisz mu mieczem z wbudowana pracujaca

pita tarczowa (rewelacyjny design bronl) prosto mledzy
slepia, zatrzymujgc tym samym jego atak. W pozniejszym

etapie zabawy dochodza jeszcze dwietne solowe starcia

Avatardw (cod w stylu mechdw), wzmiankowana juZ Zonglerka

rdZnorodnym oreZem w wykonaniu Haseo, a takZe dwietny

patent z zabijaniem Player Killerdw. AI naszych pomagierow
wreszcie zachowuje sie racjonalnie I rzeczywldcie pomaga w
starclach.

.hack G.U. 1 potwierdza zapewnienia developera o pracach

nad poprawleniem jakodci nowej serii. Szkoda tylko, Ze

walki potrafia stad sie monotonne (nudny schemat “atak

+ Rengeki"), a najwiecej tak naprawde zaleZy od poziomu
dodwiadczenia, a nie zdolnodcl Gracza. Dysproporcje

mledzy kilkoma levelaml experience'u potrafla byd po prostu

ogromne, co prowadzi do tego, Ze moZesz sie teoretycznie

tak napakowad, Ze kolejny boss nie zdaZy nawet powiedzied

kulturalnego „dZemdobry". Pomlmo dawki monotonii I pewnych
potknled w gameplayu, nowy tytut napawa optymizmem co do

przyszlodcl serii na PS2 (jeszcze 2 czescil). To niewiarygodne,

ale w .hack gra sie wreszcie z przyjemnodcla! Mnlejsza

satysfakcje z tego stanu odczuwa tylko staranowana dciana

nodna i moj kot...



CZY GRA TAKA JAK TALES OF THE ABYSS MASZANSE; KON-
KUROWACz MARKA FINAL FANTASY? NIECH GLO$NYTYTUL
SQUARE NIE PRZESLONI WAM PRAWDZIWEJ PERELKII

NAMCO TALES STUDIO

A *abu*a i postacie

A system walki i side-questy

Al wrogow

bug) przy konwersjl ;

w fabule FFXII - znakomitego przedstawienia

charakterow postacl, nie tylko z naszej druzy-

ny, ale i ze strony antagonistow. Do tego

musze powiedziec, ze zadna Inna gra nie

zaskoczyla mnie jeszcze realistycznym odda-

niem wyrzutow sumienia z powodu usmierce-

nia innego czlowieka. Wreszcie glowny bohater

RPG to nie maszynka do zabijania...

,awno nie bylem tak zaskoczony! Jako

ie ostatnich spotkari z seriq "Tales

of,.;" nie moglem zaliczyc do udanych

nie spodziewafem sie wiele

dobrego po najnowszym dziele

Namco. Bye moze przystqpilem

do jego testowania delikatnie

uprzedzony. No, ale co Wy byscie zrobili, gdyby przyszlo

Warn weielic sie w kolejnego glownego bohatera z

"kaloryferem" na wyeksponowanym, golym brzuchu, do

tego obracaj^cego sie W meskim towarzystwie swego
dworu, z jedynym prawdziwym przyjacielem o imieniu

Guy, ktory ma - uwaga! - fobie w stosunku do kobiet? Co
Wy byscie pomy^lejf o takim tytule?

Ja chcialem jak najpredzej skohezye nowy "romans",

bo za podobnymi relacjami nie przepadam. Juz za stary

jestem; zeoy leezye sie z jakichs "fobii" czy uswiadamiac

o dyskretnych urokach meskiej "przyjazni". Szybko
okazato sie jednak, ze ludowe porzekadlo o nieocenianiu

ksi^zki po jej okladce jest ciqgle aktualne!

Znow powtorze swq mantr^: dawno nie bylem modern byfoby jednak

tak zaskoczony. System walki wziQty z Tales potraktowanie Tales

of Symphonia zostal przebudowany i ulepszony of the Abyss, w cafym

do takiego stopnia, ze moi sqsiedzi byli skazani tym "erpegowym

na okrzyki rodem z najlepszych wiejskich szumie’, jako tytufu

techno-dyskotek. "Wiksa i jazda!" - tak zwie gredniego. Pomimo
sie ta bitewna real-time'owa action-erpegowa kilku klasycznych
wspanialosc! Oprocz zwyklych sztychow, rozwiqzart, w nowego
ktore Iqcz^ sie w combosy, oraz specjalnych

"Talesa* gra sie
atakow, ktore wybieramy przez tqczenie ataku

naprawde dobrze
z kierunkiem na padzie, dochodzq przerozne

Przvnntnwanv
opeje taktyezne, uaktywniane przez AD Skills,

1,9

,

y

1 np. Recovery (gdy weisniese „
'

’kwadrat" po uderzeniu
kllka zaba.nych

zostaniesz rnomentdw, sylwetki

OTotA nawigzuje konwencj^ grafiki do FF7 (rzuly

kamery. wyglqd postaci). Fabuta zostata niesamowicie

dopracowana i rowniezczerpie pelnymi garsciami z lego

klasyka jRPG. Fani FF7 • grab!

Tales of the Abyss to najlepsza

odslona w calej flagowej serii

RPG od Namco. Nawet pomimo
faktu, ze rzecz rozkreca sie

maksymalnie szablonowo
- Gracz wciela sie bowiem w
role ksigeia o imieniu Luke,

odcietego w swoim luksusie

od prawdziwego swiata. Nagle

jakas kobitka atakuje jego

mentora, a chlopak staje

w jego obronie, po czym
omylkowo teleportuje sie do
innego miejsca w krainie. Tak zaezyna sie przygoda,

ktora odmieni szlacheckie przyzwyczajenia arystokraty,

pozwoli poznac nietuzinkowych ludzi, a i bye moze
odmieni losy swiata. Brzmi to wszystko wrecz prostacko,

ale kiedy juZ zaczniecie grab, uczucie to gdzieS zniknie.

Jest jeden zasadniezy powod takiej zmiany "w scenach

mego widzenia". Sklad druzyny podrozujqcej z Luke’iem

jest dobrany fantastyeznie - mysle, ze od czasow FFX

prozno szukac tak wyrazistych osobowosci. Sklada

sie na to cale mnostwo czytanych dialogow (w formie

cut-scenek) miedzy naszymi podwladnymi, a takze

zupelnie opcjonalnych pogaduszek (tzw. "skits", znane

juz z poprzednich czesci serii), ktore

wlqcza sie w momencie wyswietlenia ich

nazwy na ekranie przyeiskiem Select.

Bedziesz smiat sie ze swoimi pupilami,

planowal nastepne posuniecia, czut,

ze jestes czescie. zespolu. Bedziesz po
prostu przejmowal sie problemami tych

fikcyjnych osob, ktore wlasciwie moglyby

i Twoich

Fang Blade Havoc

,

- "" przez wroga,

^ ogluszony), Backstep (uniki) bohaterow sq dobrz

itd. Najwazniejsza now^ naszkicowane,

zdolnoscie jest jednak Free- a i system walki

Run, ktory, po weisnieciu R2, potrafi pozytywnle

.
. daje mozliwosc swobodnego zaskoezyb. Oj,

przemieszczania sie po rozpieszczajq nas
— calym polu walki, co totalnie ostatnio japortscy

nJWrg?nJBt transformuje potyezki
developerzy

wTotA! Do tego Namco
. definitywnie warto

dorzucito tzw. Fields of
SDrawdzi6 Idzulc

Fonim. Sq to okregi, ktore wyznaczajqmiejsce v 1 1

uzyeia zaklecia danego zywiolu. Jesli uzyjemy Ocena: 8*

na takim obszarze jeszcze raz ataku o tym
samym charakterze, to uzyskamy mocniejszqjego wersje - to

samo tyezy sie przeciwnikow. FonSlot Chambers i Capacity Core

to kolejne swietne dodatki do walk, pozwalajqce na swobodne
kontrolowanie rozwoju postaci. Nareszcie zabawa w multiplayerze

(do 4 graezy) stala sie grywalna: kamera nie koncentruje sie juz

tylko na jednym zawodniku, tylko sprytnie pokazuje caly obszar

starcia. Niestety, AI nie zachwyca swojq zlozonosciq i najczesciej

namierza najblizszy cel - mozna wiec uciekac przed wrogiem,

podezas gdy reszta druzyny bezkarnie loi mu tylek.

O'Mamo, juz lecem na obiat!" - gdyby nie slabiutko

wykonana mapa swiata. to Tot A zastuzytoby na wyzszq

ocen?. Niestety, ale taki babol w dzisiejszyeh czasach nie

uchodzi developerom.

WERDVKT Grafika i oprawa muzyezna, choc nie zapadaj^ jakos szczegolnie

w pamieci, stojq na wysokim poziomie. Efekt psuje tylko mapa
swiata, ktora wyglqda tak, jakby zostala sklecona napredee
przez zupelnie innego developera. Niski framerate, zenuj^cy

wygl^d, dlugie loadingi - to na szczescie cechy tej jednej, rzadko

odwiedzanej sekcji gry. Kiedy spojrzy sie na catobc doswiadezenia
TotA (mini-gry, gotowanie, mndstwo side-questow, wywazony
poziom trudnosci), to otrzymamy obraz gry bardzo udanej.

Dawno nie bylem tak zaskoczony, jak przy nowej, najlepszej jak

dotqd odslonie "Tales of...". I Wy sprobujeie konieeznie smaku tego

zdziwienial

|
Przynajmniej 50 godz. wybomej zabawy- Swietny system

walki, mnostwo rzeezy do zrobienia. No i stodziutki Mieu 1

pod koniec gry uchodzic

dobrych znajomych! Tak wspaniale sq

oddani. Dopiero po zabawie w TotA mozna
dokladnie powiedziec, czego zabraklo

MGRACZY, ONLINE:-



S Wydane w 2001 roku Phantasy

Star Online byio grq wyjqtkowq z

kilku powodow. Przede wszystkim rozwijato

koncepcjq dungeon crawlera Diablo, ale w
japoriskiej stylizacji, mialo ciekawqgrafiks, a takze moc
rzeczy do zebrania i questbw do wypelnienia. Podzial klas

postaci, ich awansow, a takze system misji sprawdzaly

sis jeszcze kilka lat temu znakomicie. Zabawa popsuta

sis troche od czasu, gdy Sega zaczsla pobierac oplaty

za rozgrywks online. Teraz, po 5 latach od premiery PSO

dostajemy sequel naszego hack'n'slashowego klasyka,

o ktorym przed kilkoma tygodniami chciatem napisac,

ze rozwija dobre cechy pierwowzoru. Niestety, to ze Sega

zdecydowala sis pobierac 10 euro za kazdy miesiqc gry

w Phantasy Star Universe mialo bye dopiero poczqtkiem

nadchodzqcych problemow.

Pozwol, ze zaczng od wyjasnfenia charakteru gtownych

trybbw zabawy w PSU. Mamy tu mozliwosc, zgodnie

z tradycjq serii, prowadzic walki w trybie offline, ale

i w Sieci, wraz z innymi Graczami. Tym razem single

player zostal wzbogacony o fabuls, mowione dialogi,

cut-scenki i wszystko to, czego mozna by sis spodziewac

po historiach opowiadanych przez jRPG. Niestety, juz

od samego poczqtku gra wysyla sygnaly, ze czeka Cis

fascynujqca inaezej przygoda po szablonowym swiecie

powtarzalnych sytuacji i przewidywalnych dialogow,

ktore moglyby, przy dobrych wiatrach, wyjsc spod

tylka - przepraszam - spod piora ueznia 4 klasy szkoly

I
podstawowej. Jest wlasnie tak zle.

I
1 zeby chodzilo tylko o sfers fabularnq!

f Niestety, gameplay nie zostal prawie

w ogble usprawniony w stosunku

do poprzednika i oferuje teraz, nie

bojmy sis tego slowa, starozytnq.

jakodc. 6 lat w naszej branzy

to epoka dinozaurow, tekstury

lupanej i krzemowej kiszki, a PSU

czerpie pelnymi garsciami z dawnych dziejow. Zamiast 4 planet masz teraz

mozliwosd zwiedzenia ich w podwojonej liezbie, ale c6z z tego, skoro lokaeje

nalezq. do najbardziej wypranych z charakteru, jakie dane nam bylo oglqdac przez

ostatnie lata. Te zalosne, powtarzalne widoezki moglyby uchodzic za tlo zmagafi

dla Chocobo's Mysterious Dungeon (bez obraZania tej fajnej gierki), a nie dla tytulu

wydanego w XXI wieku. To, te gra wyglqda przeciqtnie na PS2, mozna jeszcze zrozumiec,

ale szkaradnej konwersji na Xboxa 360 (ciqgte zwolnienia animaeji) - juz nie. lie trzeba

„talentu", zeby tak nieudolnie przeniesd grq na znaeznie potqzniejszq. platforms?

Zniechscony poziomem wykonania czssci przeznaczonej dla pojedynezego Gracza,

przenioslem sis do trybu online, gdzie walka stanowi „sol tej ziemi". Przed wyborem

serwera, na ktory zechcesz sis zalogowad, powinien sis wyswietlac napis; „Witaj w
Repeciei". Repetowanie, czy innymi slowy powtarzanie tych samych czynnosci w kolko,

stanie sis Twoim ulubionym zajsciem przez nastspne dziesiqtki godzin. Schemat rozgrywki

opiera sis na zebraniu druzyny (maks. do 6 Graczy), wybraniu jednej misji ze skromnej

puli i powtarzaniu jej wiele, wiele razy, az odblokuje sis nastspna. Bylby to nawet fajny

koncept, gdyby sama walka okazywala sis udana, emocjonujqca, dynamiezna. Niestety,

ten action RPG w czasie rzeczywistym sprowadza sis do naciskania jednego przycisku

na padzle odpowiedzialnego za atak. No, czasem mozna zaszalec i uzyd drugiego, ktory

uaktywni lepszy szlag, kosztujqcy trochs energii broni. Bardzo slaby system lockowania na

potworkach sprawia, ze nie sposob wykorzystad szybko spluw, a strafe'owanie na boki jest

wtasciwie nieprzydatne, poniewaz postad zbyt wolno reaguje na komends- Zadziwiajqce

jest, ze Sega nie potrafila wymusid w jakid sposob kooperaeji druzyny Graczy - najczssciej

kazdy lata osobno masakrujqc swoich wrogow, w obawie przed zabraniem mu punktow

doswiadezenia przez innego zawodnika. Rzecz konezy sis najczsdciej na bossie, ktorego

zachowanie jest zbyt przewidywalne i prostackie (jak calej reszty AI). tupy z wrogdw s^

z kolei zbyt male, a poczucie progresji zbyt nikle, zeby uzasadnic ten festyn monotonii.

PSO mialo swietny klimat odkrywania rzadszych itemow i zdobywania calkiem pokaznych

ilodci pienisdzy i experience'u. Jak Sega mogla zepsuc tak, wydawaloby sis, idioto-odporn^

koncepcjs, i stworzyc cod w rodzaju symulatora obsesyjno-kompulsywnych zaburzeh

swiadomosci? Siedzisz z padem w rsku przed TV odczuwajqc mydli natrstne, wykonujqc

przymusowe ruchy i zachowania - to przeciez definieja tej choroby nerwowej! Aaaa!

PSU ma swoje zalety: bardzo rozbudowany system kustomizaeji wyglqdu postaci Gracza,

liezne dodatki do mieszkanek, system wytwarzania nowego orsza i przedmiotow oraz

upgrade'ow samych broni.

Dla fandw serii bsdzie to

wszystko pewnq zachstq.

Dla calej reszty okaze sis

zbyt szybko msezarni^,

ktorej nie sposob z

czystym sumieniem

polecic. Optata 10 euro

za miesiqc pobytu na

serwerach petnych lagow

i wszsdobylskich hakerow

jest w takim przypadku po

prostu oburzajqca.

EE WERDYKT zaxa

S 0T © ©
Grazniskimbudzetem.wypranazczaruPSO.

Y Uwaga, w skrajnych przypadkach wywoluje nerwiep.

PLUSY MINUSY
A wyglpd postaci, kustomizac|a muzyka, lokacie, walka

SEGA !

SONIC TEAM
RPG

A klimat PSO, system sklepow gtupie AI, slaba imerakeja online

GRY PODOBNE:
Phantasy Star Online,

|

OCENY: 1 GRACZ, ONLINE: 6 Q HiJUi JEST

Do dzisiaj me rozumiem

jednej rzeczy - dlaczego

Sega nie kontynuowala

Phantasy Star w formie

RPG dla pojedynezego

gracza? Tak, pomyst z

wersjq online byt Swietny,

a Niebiescy po raz kolejny

zarzqdzili, ustanawiajgc

nowe standardy w
Swiecie konsol, ale to nie

wystarezyto. Phantasy

Star, b^d^ce kiedyS

godnym konkurentem

Final Fantasy, mialo

do zaoferowania

niesamowity Swlat

technofantasy i genialny

potenejat fabuiarny, co

udowodniono juz na Mega

Drive. Tymczasem Sega

olata sprawg i chociaz

Final Fantasy VII sprzedal

sis w kilku milionach

egzemplarzy. to nikt

nie pomySlat o wydaniu

Phantasy Star V na

Satuma, Dreamcasta czy

jakskolwiek inns konsols.

Niebiescy nie majs

szansy na przebicie sis na

rynku online. Co innego

w Swiecie .tradycyjnych”

RPG • panowie, widzicie

jak sprzedaje sis Blue

Dragon? Niech sfowo

.Niebieski* w tytule

bsdzie dla Was znakiem.

Sieciowe niuanse

Jak ju2 napisalem w
recenzjl, za zabaws

online w PSU naleiy

zaptacid 10 euro za

kaidy miesisc. Jest

to wysoka cena,

zwazywszy, ze

utrzymujemy serwery,

ktorych jakoSc l^cz

przypomlna te z

darmowych MMORPG,
a takze bezradnoSd

Segl wobec hakerbw.

Mlliony fatszywej,

nlewywalczonej waluty

psujs ekonomis Swiata

PSU, a drogocenne

lupy czy przedmioty

upiskszajsce nasz

apartament mozna

stracifi przez ztodzieja

grasujqcego w
mieszkanku naszego

avatara (nie iartujg).

Co wigeej, Sega

obiecuje dodatki, ale

te ograniczajs sis

tylko do powolnego

odblokowywania (!)

zawartoSci DVD z

grg. Maj^c Xboxa 360

trzeba placid, oprbcz

Xbox Live, jeszcze te

nieszczssne 10 euro za

serwery Segi, ktore w
dodatku nie sq dzielone

z uiytkownikami PS2 i

PC! Pamigtajcie wise,

ie na X-ie nie zagracie

z przyjacidlmi z PS2.

[Zax]



MINUSYPLUSY
MIOWfiVCAMES
PLATFORMOWfl/A lajrty OST i aktorzy z tiknul y gra nlczym z PSX-a

A doOry kion Ratcheta spadki Iramerale'i

OCENY:

MOJE 3 GROSZEl

Kurcz? blade!

Kupa strzelania w

|
calklem przyjemnym

t.J stylu. Mozna spokojnle

rzec, iz tytut ten to jedna

i wielka beczka humoni

z kurczakiem i jego Smiesznymi

przyjacidfmi, ktorzy siejq spusto-

szenle zwiedzaj^c kolejne planety

-
1 tak w kbtko. Podziat na role

dostarcza nieco SwiezoSci samej

zabawie (patent znany chodby

z Sly 2), ale i tak odczuwalny po

pewnym czasie staje si? pewien

schemat. Fajne s? mini-glerki

i niezle wypada upgrade broni.

Kurcz?, tylko dlaczego framerate

siada podczas wi?kszej zadymy

na ekranie? Bo ta z kolel prezen-

tuje si? catkiem fajnie. Kurczak

niedopieczony, ale do pogrania

jak najbardziej. [sojer]

Ocena:

7

0a WERDYKT Dzuja

J® & «
nf Kurczak wcale

RECENZJE

HAPPY FEET

„Tupot malych st6p" jest muslcalem opowiadajqcym

histori? plemienia pingwindw, ktdre od wielu pokoleh

dpiewem umila sobie zycie. Pewnego dnia rodzi si?

jednak niejaki Mambo, ktbry dobrego wokalu nie ma, ale

doskonale radzi sobie „na parkiecle". Co z filmu trafilo

do gry? Przede wszystkim 8 etapow w stylu Dancing

Stage z naprawd? dobrym OST (Stevie Wonder, Gloria

Gaynor czy Queen). Dowcip jednak polega na tym, ze

levele te przechodzimy przy pomocy pada! To znaczy

mozemy sobie podpl^d mat?, ale po zaliczeniu etapu

trzeba b?dzie znowu przerzucic si? na pada, poniewaz

reszta etapow to banalna zr?cznosciowka (zjazd w dot,

ptywanie). Dodd kuriozalne. Zreszt^tak naprawd? tyko

sfera audio wypada fajnie (pojawiaj^ si? nawet aktorzy

z filmu - m.in. Elijah Wood), no i same pingwinki s^

naprawd? stodkie. Tyko dla dzieci.

PS. Dost?pna jest rowniez wersja na Wii - wi?kszych

roznic nie ma.

FLUSHED AWAY

porz^dku w galaktyce. Ekipa podrdzuje z planety

na planet? i walczy z tajdactwem. Ace w?druje „z

buta", a jego strzelane levele to kopia Ratcheta.

Natomiast Runt I Abby korzystajg. - kolejno - z

czotgu oraz statku kosmicznego. Rybka „robi" za

mozgowca, rozwi^zuj^c mini-zagadki (szalenie

podobne do tych z Ratcheta!). Po zrobionej

przez naszq trojk? demolce zbieramy kas?,

ktor^ przeznaczamy na upgrade'y broni

oraz ekwipunku zarowno dla Ace'a, jak i dla

obu maszyn (kupujemy takze

dodatkowe mini-gry). Catosc

sprawdza si? zaskakujqco nieile,

chociaz gra wpada w pewien

schemat, a grafika zalicza spadek

Itczby klatek prawie po kazdej

wi?kszej eksplozji (przypominam:

to strzelanka). Rz^dzi natomiast jeden

motyw - poniewaz zwierzaki graj^ swoimi

groteskowymi „alter-ego", nie ob?dzie si? bez ich

komentarzy „zza kadru". Scenki „z gry", przeplatane

seiscenkami „z grania" - Kurczak na przyktad

Niewazne. Wyobrazcie sobie kopi?

Ratchet & Clank i Starfox: Assault

- oto Ace in Action. Kapitan Ace (czyli

hollywoodzka wersja

Kurczaka) i jego

zatoga: swinia

k. Runt, Rybka

|
oraz kaczka

^ Abby stoj^

na strazy

przerzuca scenk? „w grze",

co wywotuje oburzenie u

reszty ekipy, a on odpowiada:

„Scenki w grach s^ gtupie,

nie chce mi si? ich ogl^dac".

Dowcipdw z branzy jest

wi?cej. Dla mnie bomba, tym
bardziej ze gtosu postaciom

uzyczyli aktorzy z filmu.

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazic cos lepszego na „kura-

geny" w stylu Ratchet & Clank niz Chicken Little: Ace in Action. Dla

wszystkich coraz bardziej zdesperowanych uzytkownikow PS2 i fanow

tego typu gier jest to prawdziwy ratunek. Nic dziwnego, ze Avalanche

Software (dev.) zajmuje si? teraz... sequelem Just Cause.

PS. W lutym wyjdzie wersja PAL na konsol? Wii.

W wysdgu o

dominacj? w
amerykahskim box

office film „Tupot

mafych stdp"

(„Happy Feet")

pokonal nowego
Bonda. James nosi

Jak si? okazuje, pod Londynem znajduje si? cale

podziemne miasto, ktdre zamieszkuje „kanalizacyjna"

fauna - tak przynajmniej twierdz^ tworcy filmu

„Wpuszczony w kanal" (widzicie teraz, sk^d taki wst?p:),

na licencji ktdrego bazuje Flushed Away. Chociaz

postaciom nie mozna odmdwid uroku, a miasto po

ktdrym podrdzujemy ma fajny design, to sprezentowana

nam gra jest jedynie kolejnym mocno srednim

platformerem, przypominajqcym troch? seri? Sly.

Wykonujemy banalne proSby zwierzakow i biegamy y
po kanalizacji, sporadycznie kieruj^c bark^ lokalnej

*

pani kapitan (prosta strzelanka). Najwyrazniej developer

nie zauwazyl, ze przez ostatnie lata technologia poszla

„troch?" do przodu. Rzucifbym na koniec tekst o

spuszczeniu tej gry do kanalu, ale tak zle nie jest.

&& WERDYKT Diuia

S
' ® ® •

Slowo *kanat* pasuje tu niezle.

1 -2 GRACZY, ONLINE: n

Moze film „ Kurczak maly" nie jest

zbyt dobrze znany w naszym kraju,

ale grywalna licencja bazujqca na tej

produkcji wyszla calkiem niezle (dalem

jej 6). Teraz uderza kontynuacja filmu

w postaci gry. Ale to nie wszystko,

bo Ace in Action to tak naprawd?

rozwini?cie kohcowego patentu z

„Kurczaka malego", czyli „filmu w
filmie", ktory byt hollywoodzka (czyt.

mocno przesadzong.) wersjq przygod

Kurczaka i jego ekipy. Zwierzaki

ogl^daly go w kinie przed napisaml

koncowymi, krytykujqc sposob

przedstawienia ich przygod. Ten dowcip

zostal teraz przeksztalcony w gr?,

ktora kontynuuje pomysl „filmu w
filmie". Jednak zeby bylo zabawniej, to

bohaterowie „Kurczaka malego" grajq

w gr?, ktora bazuje na „filmie w filmie",

ktory pojawit si? w „prawdziwym"

filmie. OK, wszyscy wiedzqo co chodzi?

smoking, pingwiny

niby te2, ale na tym
podobiehstwa si?

koricz?.. Czy kolejna - sam ju* nie wiem ktdra - licencja

na bazie animowanego filmu pelnometraiowego moze
zaskoczyc nas czymkolwiek interesuj^cym?

— '
Dzisiaj wyjazd

4§i). >

'

- za chlebem

H
-na Wysp?"
nie jest niczym
dziwnym. Cz?5d

poszukujqcych

lepszego zycia

ludzi czeka

jednak gorzki

smak porazkl.

Gdybym chcial

popisad si?

elokwencjg., napisalbym, ze zostaj^ oni wpuszczeni w
kanat. Takze i rodowity brytyjski szczur, Roddy, l^duje

w Scieku (doslownie). Tylko Gracz moze go stamt^d

wyciqgnqd.

WERDYKT

W kraju rzqdzi dr6b, a na

PS2 krolujq gry z „dolnej

polki". Osobiscie lubi?

sprawdzac tytuly sredniej

jakosci. Powod? Nigdy nie wiesz, czy

nie trafisz na jak^s niespodziank?.

Juz utracilem przekonanie, ze b?dzie

to mozliwe, ale w moje lapki trafil

Chicken Little: Ace in Action od

Disneya. I co? Kaczka wreszcie

pozbyla si? politycznego podtekstu.
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bo „stowa lecg", a Wy nadal nle wiecie, o

co tu biega. „Ztotk?” Toa b?dzie musial

odbic Gracz, a konkretnie Bionicle, kt6ry

potrafi dostosowac swoje umlej?tnosci

do maski, ktdrq zatozy. Maska jest tu

stowem-kluczem, poniewai oprocz tej

„uprowadzonej", na wyspie znajdziemy

kilka innych masek Toa, z ktorych ka2da

daje innego „kopa". Jedne zmieniaj^

uzbrojenie, Inne pozwalaja przejsc po

okreslonym terenie, trafia. si? i takie,

dzi?ki ktorym mozna sktadac (z klocbw,

MOJE 3 GROSZE

To nie Lego, kolego

Patent z maskaml

sprawdza si? wysmieni-

^ cie. Fajnie wypada tez

ingerencja w napotkane

na drodze skupiska

klockdw oraz odpowiednio

podana dawka humoru - pozy-

.
tywnle wptywajq na gameplay

\ j' (jak w Lego SW). MozliwoSd
'

wcielenia si? w czamy charakter
*

druzyny przeciwnej (Piraka)

to kolejne dobre posuni?cie.

Drazni za to schematycznoSd,

kt6r? czudjui dostownie po

godzinie obcowania z Bionicle,

oraz chaos w chwili naparzania

w wi?ksz$ ilo^c przeciwnikow,

Kamera a la RE4 nie zatatwita

wszystkiego. [sojer]

Ocena:

6

of course) mosty, bramy i inne gadzety,

ktore okazuja. si? przydatne w quedcie

bio-robota. W sumie masek jest tak

wiele, ze ci^gte wykorzystywanie ich

mocy doprowadza do biatej gorqczki.

W przeci^gu minuty nieraz trzeba

zmienic „twarz" kilka razy, jednoczesnie

walczqc z tabunami identycznie

wyglqdajqcych przeciwnikdw I

kolekcjonujqc setki klocow Lego. Ten

ostatni patent pochodzi z Lego SW II -

po przejsciu planszy jestesmy rozliczani

z naszych zbiorow, a za skolekcjonowany plastik mozna kupic upgrade'y i rozne

dodatki (arty, podpowiedzi etc.). Bonusdw jest naprawd? sporo.

Ale ilodd nie przechodzi w jakosc. Widok a la RE4 sprawdza si? dobrze, jednak

ciqgty schemat rozgrywki po prostu terroryzuje nud^ - po kilku godzinach

nie chce si? na to patrzec. Oprawa jest w miar? udana, swietna kolorystyka i

egzotyczne lokacje pasuja do swiata Bionicle. Natomiast

wersja na X360 to tylko retusz z PS2. Kiedys bytem
fanatykiem Lego, ale potem „odkrytem" gry wideo.

Ze sktadania klocow mozna przejdc do swiata gier, ale

na odwrot to nie dziata - Bionicle Heroes jest na to

najlepszym dowodem.

a
w planach Uktadu Warszawskiego

na wypadek III wojny swiatowej

Ludowe Wojsko Polskie miato odegrac
waznq. rol?, zajmujqc teren Danii

• przynajmniej mielibydmy darmowe dostawy

Lego. Niestety, nie wyszto, a w okresie zimnej

wojny duhskie klocki kupowalidmy w Peweksie

za dolary. Teraz jednak jest kapitalizm, a Lego

nie tylko moina kupid, ale i .zagrad" w klocki na

konsoli.

Lego Star Wars II byto swietne, nie ma si?

co oszukiwad. Traveller's Tales Games (dev.)

postanowit wl?c zastosowac schemat znany z

klockowej Gwiezdnej Sagi, przy okazji tqcz^c

go ze sprawdzonymi rozwi^zanlami z Resident

Evil 4. Taka mieszanka byla na tyle szalona, Ze

pomyst m6gt si? udac, jednak najwyraZniej Moc
towarzyszyta twdrcom jedynie podczas robienia

Original TWIogy. Ale po kolel. Jest soble wyspa
Voya Nui, na ktdrej mieszkaj^ zabawki Lego z

serii Bionicle. Nie warto si? tutaj wdawac w opis

meandrow scenariusza (hint - nie ma takowych),

a wi?c jedynie podsumujmy catq faun? wyspy
jako maszyny przypominajace designem
drapiezne zwierz?ta. Roboty ze sobq walcz^, a

„ci zli" wtasnle ukradli pot?znq Ztot? Mask? Toa.

Kojima moze si? schowad.

W sumie Bionicle przypominaj^ maszyny z

filmu .Transformers", czyli kinowej adaptacji

kolejnych popularnych zabawek (inna sprawa, Ze

tworcy filmu totalnie zmienili wygl^d kultowych

robotdw). Zostawmy jednak t? dyskusj?,

(

1

r

S
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Tym samym made odpowiedz na pytanie postawione w
sloganie: F.E.A.R. to nie tylko skr6t jednostki bojowej
do ktdrej nalezymy (First Encounter Assault Recon), to

takze uczucie, jakie towarzyszyc nam bydzie podczas
rozgrywkl. Gdyby by* to tylko marketing, moje zycie
bytoby o kilka dni dtuzsze - ale przejdcie gry skutecznle
je skrddto... Historia, ktdrej jednym z elementow
jestesmy, jest prosta jak drut i tak tez podana - w
postaci tekstowych opisow przed kazdym levelem, z
rzadka scenek na silniku gry oraz strzypow informacji na
znajdowanych laptopach i telefonicznych sekretarkach.

Jako cz*onek wspomnianego teamu do zadah specjalnych
podyiamy sladami psychola zwanego Paxton Fettel,

ktory lubuje siy nie tylko w torturowaniu ludzl, ale

takze - dostownie - w nich samych. Wyposazeni
w niezly arsenal (ulega rozbudowie podczas

wydrowki) oraz lekko wyswiechtany aczkolwiek tutaj nieodzowny
patent zwany bullet time, przeczesujemy kolejne podsuwane przez
tworcdw wnytrza, czysto i gysto napotykajyc zbrojny op6r. Jednak
glowna si*a klimatu F.E.A.R. nie tkwi w standardowych FPS-owych
potyczkach, a w bardziej paranormalnych doswiadczeniach, ktore
potrafiy momentalnie zjezyc wlosy na glowie i przyspieszyc bide
serca. Szybko bowiem okazuje siy, ze nasza "pogori za kroliczkiem"
posiada sw6j mniej rzeczywisty wymiar, a sprawy przyjmujy raczej
nieoczekiwany obr6t.

Odczucia ptynyce z rozgrywki majy swe korzenie w kilku swietnie
dopracowanych elementach, po*yczonych w spojny catosc umiejytnie
wciygajycy Gracza w wir wydarzeri i akcji. Pierwsze skrzypce gra
wszechobecne, wspomniane juz uczucie strachu: czy to generowane
przy pomocy tanich, ale zawsze skutecznych sztuczek wynikajycych
z zaskoczenia (nag*y atak przedwnika, gwattowne otwarcie drzwi,
blysk czegos przed oczami itp.), czy seen gore w postaci wiader
krwi na pod*ogach i dcianach, zmasakrowanych zwlok napotykanych

AULT (RECON
tu i owdzie, posoki kapiycej z otwordw
wentylacyjnych. Jest tez w koricu i

trzed wymiar tych emocji, i to chyba
ten najmocniej oddzialujycy na Gracza,
wynikajycy glownie z przestanek

fabularnych: postade-widmo przemykajyce
w ciemnych zautkach, tudziez rozpadajyce
siy w proch na naszyeh oczach,

tajemnicza dziewezynka o dlugich wtosach
(niezym z filmu "Kryg"), g*osy znikyd
wyrainie skierowane do nas, zaburzenia
swiadomosci, zabawy grawitaejy, swiattem
i inne schizoidalne zagrywki, szarpiyce

nasze nerwy hurtowo i bez trudu.

Podtozem dla wszystkich powyzszyeh
skladowych jest podstawowy mechanizm
rozgrywki, czyli strzelanina FPP - co
wazne, jest to mechanizm rewelacyjnie

wykonany i funkcjonujycy, naszpikowany
ciekawymi patentami. W czasach
konsol nowej generaeji, bioryc do ryki

shooter FPP podswiadomie oczekujemy
okreslonego poziomu wykonania i

jakosci, przejawiajycej siy zardwno w
mozliwosciach interakcji z otoczeniem,

jak i zaawansowanym AI wrogow czy
ztoionodci lokaeji. Na nasze szczydcie we
wszystkich tych aspektach F.E.A.R. bryluje

na salonach. Jesli pokochalidcie zadymy
towarzyszyey wymianie ognia w kultowym
Black od Criterion, w generowanej tutaj

destrukcji zakochade siy od pierwszego
wejrzenia. Co prawda nie odtupiemy tutaj

marmurowych plyt i nie przebijemy sciany,

ale fontanny tynku i szk*a towarzyszyee
eksplozjom granatdw w biurach (po serii

w sciany py* przeslania widoeznose przez
kilka dobrych chwill), iskry sypiyce siy

z maszyn i komputerow, eksplodujyce

gasnice, beezki, dziury po kulach oraz ca*y

generowany (i ju* Istniejycy w lokacjach)

wszechobecny "syf i smietnik" idycy w
parze z naszyml walkami, to prawdziwy
mi6d dla wielbicieli tego typu fajerwerkow.

1 Jedna z 'ulotnych" postaci gry •
i jedna z wielu

okazji do zmiany bielizny.

\ 1‘3/BO

. Z tym drugim efektem na szczescie nie przesadzono.
Poswiata i blur, nieodlqczni towarzysze bullet time, tutaj wypadajg wzorowo

Na wstypie muszy wyjawic, ie nie gralem w
PC-towy orygina* recenzowanej produkcji,

tym samym do wersjl na Xboxa 360 mogtem
podejsc na swiezo i bez uprzedzen. Chociaz z

tymi uprzedzenlami to nie do korica takie proste - fakt,

te za F.E.A.R. (PC) stoi ekipa Monolith, odpowiedzialna
za 360-tkowe Condemned: Criminal Origins wychodzi
na jaw dodd szybko (i nie mowiy tu nawet o logosach na
wstypie). Pierwsze minuty gry, pierwsze zajawkl klimatu,

design lokaeji, ich wyposaienie i wszyscy, ktorzy grali

we wspomniany horror poczujy siy jak w domu. O ile

domem moina nazwad ciygle napiycie, klimat zaszczucia
(mimo sciskanej w tapach giwery), niepokojyce dzwiyki
dokofa nas i pary innych pomys*6w na wywotanie stresu.

Pi*a
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MINUSY
krbtki single

V nuda lokacji

achievement

Dokladka strachu

Konsolowi Gracze wreszcie dostali wtasn?

doz? strachu, a pececiarze od pazdziernika

mog^ m?czyd F.E.A.R. Extraction Point,

dodatek do oryginalnego F.E.A.R., ktdrego

akcja zaczyna si? od razu po zakoriczeniu

wersji podstawowej (oj, b?dziecie chcieli

wiedziec, co dzieje si? dalej, b?dziecie). Z

przyczyn oczywistych nie napisz? Warn nic o

fabule, mog? jedynie uchylid r?bka tajemnicy

i wspomnied o trzech dodatkowych typach

broni (laserowy karabinek, minigun i przenodna

wiezyczka strainicza) oraz kilku nowych

przeciwnikach. W sumie moina tylko zapytac:

dlaczego nie dorzucono tego dodatku od razu

do wersji na X360, jak b?dzie to miato miejsce

z konwersj? Half-Life 2? Jedna dodatkowa

misja nie wystarczy. Nie chc? nic mdwid, ale

w przyszfodci do akcji pewnie wejdzie opcja

$ci?gni?cia sobie Extraction Point przez Sied.

Takie czasy. [diujo]

Poza walkami z grupkami wrogow, slo-mo jest wr?cz niezb?dne, aby

stawid czota pewnym szybkim madafakom...

Port na Xboxa 360 dostaf takze w
niezmienionej formie jeden z najbardziej

wychwalanych aspektdw oryginafu z PC

- swietne skrypty sztucznej inteligencji,

opisujace zachowania naszych przeciwnikdw.

Wykorzystywanie zasfon terenu w walkach,

podchodzenie z flanki, zachodzenie od tyfu

jezeli tylko lokacja na to pozwala, uderzanie

wi?kszymi grupami, wycofywanie si?,

wzywanie wsparda, cierpliwe czekanie

na nasz ruch czy "wykurzanie" nas przy

pomocy granatow - rewelacyjne AI to

jedna z najwi?kszych zalet tej produkcji.

i * Zwtoki w katuzach krwi to czpsto spotykane dekoracje

nie zawsze z naszej winy.

«
. Fajerwerki i jucha - dwa kluczowe elementy wizualne i gtowne zrddta radochy z rozgrywki.

przedfuza rozgrywk?. Tak czy inaczej samotni Gracze MOJE 3 G
potrzebowac b?da ok. 10-12 godzin na rozwalenie gry

'" “

na poziomie Normal (gra korzysta z dobrze dobranych D.O.B.R.Y.F
checkpointdw zamiast opcji Quick Save z PC). Inna

para kaloszy to multiplayer: 16-osobowe potyczki przez Jkl F.E.A.R to

Net (brak System Link) uciesza zwolennikow szybkich W po Conder

rzezni I zakr?conych korytarzy - tylko dlaczego nie ma Criminal

lobby po meczul? Co prawda mnie osobidcie F.E.A.R. Origins str

na Xbox Live srednio przypadt do gustu (zwtaszcza w ze strony e

swietle Rainbow Six: Vegas czy Gears of War), jednak Monolith. Solidna,

wrzucenie i tutaj kilku trybow z bullet time (zwalniamy
cho<; n |eco 0SZCZ(?

czas innym Graczom na mapie) dodaje walkom
oprawa (puste, sz«

ciekawego smaczku.
I smiling levels to

OD CZASOW KULTOWEGO BLACK NIE WIDZ

MEKSZEJ ZADYMY NA EKRANIE WYWOLYV
3ER1AZ KARABINU.

sekcje biurowo-korytarzowo-remontowe

to praktycznie 95% otoczenia. Strona

audio zasfuguje na oklaski, zarowno w
kwestii realizmu, mocy, jak i wykonania

przestrzennego w 5.1 - granie na sfuch jak

najbardziej wskazane. Nie spodziewajcie

si? za to porywajacej ddeiki dzwi?kowej -

typowej muzyki celowo jest jak na lekarstwo,

zeby wszelaki ambient i odgfosy otoczenia

mogty stroszyd nam wtosy na plecach. W
stosunku do oryginafu gtdwnym bonusem

dla posiadaczy konsolowej wersji jest opcja

Instant Action - 4 misje na czas wykrojone

z trybu fabularnego i lekko zmodyfikowane,

ktore po zaliczeniu (dost?pne 4 poziomy

trudnodcl) pozwalaja wrzucid swoje wyniki

do swiatowego rankingu na Xbox Live. 9
Dodatek mnlejszego kalibru to jedna nowa

misja przyklejona do single player, ktdra

niewiele wnosi do fabuty, a jedynie sztucznie I

Dzi?ki temu zreszta mamy okazj? prawie w
cafodci wykorzystad nasz bogaty arsenat,

stad takze blerze si? napi?cie i zadyma

podczas potyczek oraz adrenalina w naszych

zylach. Tu takie niezb?dne okazuje si?

wykorzystanie wspomnlanego slo-mo

- starcie w ciasnym biurze z kilkuosobowa

ekipa madafakow z giwerami szybko posyta

nas na gleb?, jedli w por? nie uruchomimy

patentu szybko zdejmujac znajdujace

si? najblizej nas jednostki, szukajac

jednoczednie bezpiecznego schronienia.

A jest to niezb?dne, gdyz nasze zabawy

ze spowalnianiem czasu maja ograniczony

efekt - po oprdinieniu wskainik powoli ulega

regeneracji. Narz?dzia zniszczenia mamy
urozmaicone i w szerokim wyborze, szybko

jednak odnajdziemy swoich faworytdw, z

ktorymi sp?dzamy wi?kszosd gry (w moim
przypadku karabin + strzelba). Zmusza nas

takie do tego fakt, ze na stale mozemy przy

sobie nosid jedynie dwie mocne pukawki plus

zestaw min i granatow. Opisujac uzbrojenie,

nie sposob pominad wizualnych efektow

jego uiytkowania. Mitosnikom masakry

banan praktycznie nie b?dzie znikal z

twarzy: od odstrzeliwania gldw, konczyn,

przez rozrywanie cafych cial na kawafki, po

przybijanie wrogdw do scian przy pomocy

odpowiedniej giwery - silnik Havok i efekt

"szmacianej lalki" tworza perfekcyjny duet, a

fantazyjne wzory ozdabiaja pobliskie ddany.

Skutki wrzucenia granatu do biura z grupka

Zotnierzy pozostawiam Waszej wyobrazni...

Rzadko trafia si? tak egzotyczny « tak udany mix

horroru oraz shootera FPP. Wielbiciele klimatu
przeciwnicy), wysow

Condemned i wspomnianego gatunku moga dmiafo pozlom trudnosci,

inwestowad w ten tytuf, wszyscy obeznani z wersji niezfe multi i spora

na PC jui niekoniecznie - nowodci nie sa warte Waszej dawka tak bardzo

kasy. Natomiast ztaknieni fatwych achievementow niech uwielbianego przez nas

lepiej trzymaja si? z daleka - wyzwania punktowane straszenia bankowo nie

podbiciem Gamerscore to czysty sadyzm developera. pozwol? Ci zbyt szybko

oderwad si? od konsoli.

A ze po pewnym czasie

wkrada si? tu tez

monotonia - trudno.

Jedli wi?c nie miated

'a do czynienia z gr?

wczedniej, a potrzeba

pt dorwania nowego

FPS-a nie pozwala Ci

l H ju2 spokojnie zasn?c,

powiniened czym

pr?dzej pokusid si? o

sprawdzenie wszystkich

zaimplementowanych w

F.E.A.R atrakcji - a jest

^ tego sporo, zapewniaml

^ t [Amer)

\ Otena: 8
F.E.A.R. na PC powstawat w tym samym
czasie co Condemned, korzystajac cz?ddowo

z tych samych narz?dzi developerskich.

I chociai tamten horror niekoniecznie

powalal graficznie, port shootera wykonany

przez Day 1 to juz I liga 360-tki. Zardwno

wykonanie lokacji, jak i elementdw

wyposazenia stoi na tyle wysokim poziomie,

ze zmiksowane ze dwietna zabawa dwiatfem

tworzy klimat momentalnie wciagajacy

nas w przedstawiony dwiat (bez latarki anl

rusz). Jedyny duZy minus to powtarzalnodd

sceneril: poza rzadkimi wizytami na

balkonach i tarasach drapaczy chmur.

FPS rewelacyjnie zmixowany z horrorem, mocny

wizualnie - wrazenia wszelkich odmian gwaranlowane!



RAINBOW SIX PRZEZYWAt JUZ WZLOTY I UPADKI
W SWEJ DLUGIEJ KARIERZE. WSZYSCY MOCNO

TRZYMALlSMY KCIUKI, ABY VEGAS NALEZAt RACZEJ
DO TYCH PIERWSZYCH. CZY UDALO SIE WSKRZESlC

TEj LEKKO JUZ ZAKURZONA SERI^?

RAIIMBOWSIX

0 Gry sygnowane nazwiskiem Toma Clancy'ego

juz od dawna cieszs sis zastuzons renoms w
srodowisku Graczy. Sukcesy seril Splinter Cell

i Ghost Recon przycmily jednak blask trzeciego

(I najstarszego) tytutu, kt6ry wlaSnie otrzymat szanss

powrotu w blask reflektorow. Rainbow Six, bo wszak to o
nim mowa, od jakiegos czasu nie radzit sobie zbyt dobrze:

Jego xboxowe inkamacje nie byty na tyle konkretne, zeby
odcisn^c jakies mocniejsze pistno na owczesnym rynku (a

niektorzy ss wrscz zdania, ze byty po prostu stabe). Po co

jednak wypomlnad minione btsdy w sztuce, skoro ludzie na

calym swiede juz grajs w nowiutkiego Rainbow Six:Vegas?
Pytanie tylko, czy spetnit poktadane w nim nadzieje, czy tez

seria nieodwracalnie sis „wypalita”, a R6V jest tylko mama,
proba wskrzeszenia klasyka?

Po odpaleniu gry wita nas panorama miasta Las Vegas
oraz standardowe menu opqi z obowiazkowym trybem
Campaign. Rzuca on nas w sam srodek sytuacji kryzysowej,

gdzie tylko elitamy oddzlat antyterrorystyczny jest w stanie

opanowad chaos i ogolnie zapobiec eskalaqi syfu. Mdwi^c

krotko - "

standard

do b6lu,

no ale chyba nie

spodziewaliscie sis fabuty

na miars Final Fantasy,

prawda? Powiew swiezosci

stanowi jednak juz samo tto:

kasyna, hotele, restauraqe,

rozswietlone setkami neonow
ulice - a to tylko jedna

strona medalu. Oprdcz czssci

reprezentacyjnej zwiedzimy

tei slumsy, kanaly, rozmaite

kottownie i magazyny. Takie

potsczenie gwarantuje

niecodzienne i zrdinicowane

doznanla wizualne, gdyi
przepych I potysk marmuru
co rusz przeplatany jest

brudem i smieciami

„zaplecza". Wszystko to razem
buduje naprawds spojny i

przekonywaj^cy obraz miasta,

po ktorym przemieszczamy

sis - podobnie jak w G.R.A.W.
- helikopterem. Motyw ten w
istocie jest kalks Ghosta (procz

siania z „obrotowki”), jednak
po desancie natychmiast

dostrzegamy diametralne

zmiany. Po pierwsze,

tradycyjnie dla serii dziatamy

z widoku FPP, chod nie w stu

Celownik jest wyrazny tylko

wdwczas, jesii stoimy catkowicie

bez ruchu.

procentach - zaimplementowano

opqs klejenia sis do scian i wtedy
postac jest widoczna. Jest to nie

tylko przydatne, ale tez mocno
buduje klimat i stanowi niew^tpliwy

plus dla strony wizualnej. Mozna
obserwowad naszego zawodnika

podczas przyczajki i wychylania zza

rogu, ale tez podczas wszelkiego

gmerania przy uzbrojeniu (kto

lubi te klimaty, ten na pewno
doceni przywiszanie do detali).

Podsumowujsc, udane potsczenie

dwoch konwencji, chod Ameryki

Ubisoft z pewnoscis tu nie odkryt

(wspomnijcie chodazby Perfect

Dark).

Druga, bardzo istotna kwestia,

to oczywiscie otoczenie. W R6V
tradycyjnie dominujs przestrzenie

zamkniste, jednak co jakls czas

pohasamy takze pod golym niebem.

Rzecz jasna owe fragmenty nie

dorownujs Ghostowi ani otwartosds,

ani samym rozmiarem, jednak catosc

swietnie trzyma poziom i zastuguje

na wysokie noty. Lokacje prezentujs

sis bardzo konkretnie: wypetnione

ss spors iloScis zniszczalnych

elementow oraz miejsc, gdzie

moina prowadzic ogien zza ostony.

A wise kontuary, przewrbcone stoty,

czy dostownie kazdy inny element
wystroju (oczywiscie na tyle duzy,

aby za nim przycupn^c) moze
postuiyd nam i kolegom

za pomocs jednego klawisza i juz mozemy
wychylac sis, prowadzid ogien, bsdz tez

wystawic samq giwers i poleciec seris

- proste i funkqonalne (a do tego tadne).

Podsumowujsc, strona estetyezna wypada
bardzo dobrze i tak jak wspomniatem
wczesniej, jest odpowiednio zroznicowana.

Nie ma wise obawy, ze znudzs sis nam
odpicowane kasyna i hotele (torowisko

petne brudnych wagonow czy odekajs.ee

ekskrementem rury w kanatach fundujs

wystarezajscs przeciwwags klimatu). OK,
a wise R6V wyglqda naprawds konkretnie

(polecam szczegolnie panorams miasta

z tego czy innego dachu). Co jednak z

grywalnosds? Czas sis przekonac...

Trzon kampanii to dwadziesda (!) misji

oferujscych rdznorodne sytuaqe: od

ratowania zakladnikow, przez rozbrajanie

bomb, az do szturmu na okreslone lokacje

w celu eliminaeji przedwnikdw. Jednak
niezaleznie od sytuacji czud tu spors dozs
swobody pod k^tem metod dziatania.

Mozemy wise wchodzid dcho i miarowo
czysdd pomieszczenia

Pita
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Viva Las Vegas
Las Vegas mozna spokojnie nazwad

„krain? automatbw". Niestety, nie

chodzi tu o maszyny z nowym Virtua

Fighterem, ale o tysiqce jednor?kich

bandytbw, na ktbrych nami?tnie

graj? emerytki. Vegas jednak dato

elektronicznej rozrywce znacznie

wi?cej. Wtasnie tam odbywajg si?

jedne z najwazniejszych targow

branzy nowych technologii - CES
(Consumer Electronics Show),

ktbre PE miato okazj? odwiedzid

w zesztym roku. .Stolica grzechu"

goscita takze imprez? DICE Summit

(skrbt od "Kreowanie, Wprowadzenie

nowego, Komunikowanie, Zabawia-

nie"), czyli spotkanie wydawcow i

tworcbw gier, ktbre miato wywotab

„burz? mbzgbw" wbrbd branzowcbw,

pobudzajqc developerbw do jeszcze

wi?kszej kreatywnosci. Wtedy takze

dopiero co wchodz?cy na seen?

gier Marc Ecko powiedziat: „Zbyt

duZy nacisk ktadziemy na to, co jest

powierzchowne’. Niezty tekst jak na

miasto, w ktbrym mozna zambwib

sobie .2 prostytutki w cenie 1*.

[diujo]
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W multiplayerze K9KKM
widzimy zielone

ikonki nad gtowami

sojusznikow

- przy roznorodnym

umundurowaniu

utatwia to identytikacj?

.swoj/obey".

Zadbano o wyglad

wszystkich szczegotow

- czy to ogien z

lufy. celowniki, czy

odstajace uszy:).

z zatozonym ttumikiem, b^dz tez postawic

na sit? ognia i taktykl stride ofensywne.

Ponadto najcz?sciej do celu prowadzi

wi?cej niz jedna droga, a nie bez znaezenia

jest tez mozliwodc przydzielenia zadari

podkomendnym. OtbZ wtasnie - przez

prawie cat^ gr? towarzyszy nam dwbch

zawodnikow, ktbrzy potrafi^ znacznie

przyezynid si? do sukcesu operaeji.

Kazdy zauwazony przez nich wrog jest

od razu nanoszony na mapk? taktyezn^

(dost?pn^ w dowolnym momende pod

przyeiskiem Back). Kolejna kwestia to

bardzo przejrzysty uktad komend oraz

niezte zachowanie gostkbw: w praktyce

wystarezy im z grubsza wskazac miejsce

rozlokowania i nacisnab przydsk.

Generalnie nie gubia si? i szybko zajmuja

miejsca za ostona, co pozwala skupic si?

na rozgrywee, a nie poprawianiu bt?dbw AI

(choc i te si? sporadyeznie zdarzaja - wiadomo).

Wsparde zespolu pomaga przede wszystkim

zabezpieczyc wi?cej sektorow, co przy pracy w
pomieszczeniach ma ogromne znaezenie: cz?sto

otwieraja si? drzwi i wpada ktos w odwiedziny,

albo odwrotnie - maruderzy czaja si? po katach

i atakuja z kilku stron. Ogblnie rzecz biorac,

AI zarbwno „naszych", jak i przeciwnikow

trzyma fason i widab, ze Ubi caty czas stara si?

dopracowywac swoje produkty w tej kwestii.

Ragowym patentem serii zawsze byty wejsda

do pomieszczen - nie inaezej jest w R6V.

Dzi?ki temu mozemy zaskoczyc okupujacych

je nieszcz?snikow zanim zdaza zareagowac.

Pomaga nam w tym komenda ustawienia

zespolu pod drzwiami (wystarezy je wskazac

celownikiem, a ujrzymy stosowny napis na

ekranie) oraz znana chodazby ze Splinter Celia

kamerka, ktbra wsuwamy pod drzwi. Teraz

patrzac przez nasz gadzeeik orientujemy si?

w sytuacji oraz zaznaezamy cele (ponownie

przyeisk Back), ktbre maja. zostac zdj?te w
pierwszej kolejnosci. Teraz jeszcze wybbr

srodkow za pomoca krzyzaka (ponownie,

wszystkie niezb?dne informaeje zobaezymy w
postad ikonek na ekranie) i juz chtopcy wpadaja

do pokoju, przerabiajac wszystkich w brodku

na mielone. Oczywiscie czekamy z komenda

wejsda do czasu, az sami zainstalujemy si? przy

drugich drzwiach - tym sposobem wchodzimy

rbwnoczesnie z dwbch stron, a efekt

koricowy daje duzo satysfakq'i. Bardzo

dobrym pomystem jest tez wybbr trybu

pracy oddziatu pomi?dzy ..assault"

oraz „infiltration". Ten pierwszy to

oczywisde petna ofensywa, natomiast

drugi pozwala cichutko zajac dogodne

pozycje i dopiero wtedy otworzyb ogien

(podezas „infiltration" oddziat odpowiada

ogniem tylko w razie zagrozenia).

Roznica ta objawia si? tez w doborze

brodkbw przy wejsciach - normalnie

b?da to granaty przeciwpiechotne lub np.

tadunek wybuchowy, jednak w przypadku

zaktadnikbw lepszy jest ..infiltration''

(blysk lub dym na pewno nie wyrzadzi

im krzywdy, a oczywiscie jestesmy

wyposazeni na t? okazj? w wielofunkcyjne

gogle z m.in. trybem podezerwieni).

I co, pewnie zgodzicie si?, ze kampania

to moeny punkt programu? Mnie

szczegblnie spodobata si? mnogobb

rozwi^zan - raz fundowatem sobie

podchody z ttumikiem, a innym razem

agresywny wjazd z palcem na spubde.

Co wi?cej, kazd^ misj? mozna przejbc

z trzema kolegami w zespole (link, split

screen lub Live), co daje ogromn^ porej?

zabawy w trybie cooperative! Ostatnia

juz sprawa to bardzo dobrze obliezony

Motywy ze zjazdem na linie i wejsciem

przez okno to nie tylko dodatkowa poreja

klimatu. ale i przydatna taktyka.

podstawowy poziom trudnobd (nie jest

szczegblnie katowski, ale nie wybaeza

tez ewidentnych bt?dow), natomiast

dla twardzieli przygotowano poziom

Realistic, gdzie cz?sto pierwsza kulka

posyta nas na ziemi?... Tu nie ma
zmituj i trzeba wykazac si? nieztym

skillem - bez dwbch zdari.

Na deser zostawitem sobie tryb multi,

ktbry na 360-ce spetnia niebagatelna

rol?. Ba, dla wi?kszosci Graczy wtasnie

ten tryb jest motorem do zakupu

danej gry. Kazdy wie z autopsji, te raz

ukonezona kampania nie deszy juz w
ten sam sposob (no, chyba ze w co-op

na punkty, bo gra wyszczegblnia po

misji skuteeznose kazdego zawodnika),

dlatego wtasnie dobry tryb druiynowy

potrafi przykuc do konsoli na znacznie

dtutej. Jak si? pewnie spodziewacie,

Ubi nie dato data i podobnie jak w
G.R.A.W. zaserwowato nam naprawd?

smakowity k^sek, chociaz... No coz

- nie mog? powiedzieb, zeby catkowicie

spetniat moje oczekiwania. Dlaczego?

0 tym b?dzie pbzniej, a na razie

powiem tylko, dlaczego molm zdaniem

warto si? tym multi zainteresowab.

Oddano do naszej dyspozycji

wypakowan^ po brzegi nowoczesn^

zbrojowni? (t? sama zreszta co w
slnglu, jakby ktos pytat). Znajdziemy

tutaj praktyeznie wszystko, czego

dusza zapragnie - pistolety maszynowe,

karabiny szturmowe, LKM-y, strzelby,

snajperki, czy tez mnbstwo odmian

granatbw.

PRAWDZIWA
TOZSAMOS6

CHARACTER CREATION

Achievement o powyzszej nazwie otrzymu-

jemy za wstawienie wtasnej twarzy do modelu

postaci uzywanej w rozgrywkach multiplayer.

RS: Vegas jest pierwszy gr^ na X360, ktdra

pozwala na taki bajer i musz? przyzna6,

ze wynik jest rewelacyjny. Patent wymaga
oczywibcie xboxowej kamerki Live Vision,

warto takze zadbad o dobre obwietlenie twarzy (najlepiej naturalne). Cata zabawa

to wykonanie raptem 2 zdj?6 naszej faejaty (ktbra od czubka gtowy do brody musi

mieScid si? w kwadracie widoeznym na ekranie): en face i prawy profil. System

przetwarza je minutk?... i gotowe! Proces mozna powtarzad, az b?dziemy zadowoleni

z totki, mozemy tez zmienid jq p62niej. Na twarz mozemy natozyd kamuflaz, krew

(dost?pne w opcjach) lub pozostawid j^ czystq, jednak posiadanie wtasnej

faejaty w grze narzuca pewne ograniczenia w ozdabianiu gtowy zdoby-

wanymi gadzetami (bandany, chusty, kominiarki itp.) - nie wszystkiego

b?dziemy mogli uzywad. Szkoda, ze bajer niedost?pny jest w singlu - to

by dopiero byta „wczuta”. [butcher]



MOJE 3 GR
Rambo Six: Vegas

l'^_| Jako zagorzatyV mifodnik gier spod

szyldu Clancy’ego

od kilku juz lat

— z bolem serca

obserwujg, jak moje

ulubione serie staczajq sig

po rdwni pochylej, zwanej

mainstreamem. Nie oming-

to to niestety R6, ktbre od

czasbw nieszczqsnego

Lockdown nieuchronnie

przeistacza sig w zwyktego

squad-based shootera,

z trudem zahaczajqc o

realizm i Klimat dziatart

antyterrorystycznych. Pal

licho ]ui strong technlcznq

gry (srednia oprawa, bugi,

wqtpliwe Al), ale liczne

uproszczenia, respawnujq-

cy sig na naszych oczach

przeciwnicy, powierz-

chowny pseudo-realizm

(nieskoriczona ilodd

amunicji do broni krdtkiejl)

czy uwstecznienia wzglg-

dem wczedniejszych czgdci

(komendy gtosowe) wofajq

juz o pomstg do nleba.

Szczgdliwie Vegas sporo

zyskuje dzigki niezwykle

grywalnemu trybowl online

(co-op/vs) oraz smaczkom

pokroju kreatora postacl,

intuicyjnego systemu oston

oraz opcjl tagowania.

[sentinel]

Ocena sim

Ocena onf

Genialna Tgcza

H
czekatem dtugie

lata, chyba od

momentu pierwszej

fascynacji seriq na

Dreamcadcie. Nareszcie

team, na ktdrym moina

polegad (poza matymi

wpadkami), Al przeciwni-

k6w, ktbre potrafi zrobld z

nas kotlety w kllka sekund

i rewelacyjna oprawa AV.

Porbwnania z G.R.A.W.

sq oczywiste, ale to dwie

odmienne gry (obie dwietne

na sw6j sposbb). RS:V to

wlgcej .subtelnodd", taktyki,

prawdziwego .stealth

FPP" - precyzyjne cigcia z

wykorzystaniem bogatego

arsenaiu. Single stanowi

niezfe wyzwanie (sprobujcie

Realistic!), a multi to ju*

klasa sama dla siebie:

mnogodd trybbw + super

mapy + genialny teamwork

= hektolitry miodu. Dla mnie

Best Multi A.D. 2006 - sony

GoW, ale bez patcha nie

podskoczysz. [butcher]

Ocena single: 9
Ocena online: 9

snajperki. A wtasnie, niebagatelne znaczenie

ma mozliwodd konfiguracji praktycznie kazdej

broni - rozmaite celowniki lub innego rodzaju

nakladki pozwolq dostosowad dany model do
naszych preferenq'i. Tak czy inaczej tylko strzat

w czerep gwarantuje w R6V konkretny efekt
- serie w klatg w wigkszodci przypadkbw tylko

informujq o zagrozeniu i zdradzajq nasz^ pozycjg

(czyli mozna sobie darowad, chyba ze naprawdg
zaskoczymy przeciwnika). Taki stan rzeczy

czgsciowo pohamowat moje zapgdy na broh
maszynowg, ale co* poradzid? Hehe, no jak to co
- montujemy „tadmociqgowi" lunetg ze snajperki

i wio (to akurat jest mozliwe, ale znacznie

lepszym rozwiqzaniem jest zmodyfikowana kolba,

zwigkszajqca stabilnodd). I tylko tych serii w klatg

zal, ale cdz - chcesz zabijac? No to jedziesz w
czerep, bo gdzie indziej nie ma sensu...

przyzwyczajenia. Tak wigc kiedy

przetknqtem juz pierwsze zgrzyty i

przywyktem do nowej rzeczywistosci,

wtedy gra wreszcie pokazata swoje
prawdziwe oblicze: wymagajqce
skilla i dobrego planu, ale przede

wszystkim celnodci - czyli jest

fajnie (nie mam nic przeciwko

wymagajqcym gram, nawet jesli tu

i owdzie ktdcq sig z moim prywatnym
wyobrazeniem o realiach).

Podstawq jest, jak to zwykle w tego typu grach bywa,
rozgrywka druzynowa w wielu wariantach. Nie stworzono tu

nic szczegdlnie nowego - jest wigc team deathmatch, CTF
w kilku wariantach, plus jeszcze kilka innych. Ogotem gra

sig bardzo przyjemnie - trzeba dobrze sig czaid i rozsqdnie
dobierad sprzgt, jednak tu wtasnie istnieje problem. Problem,
ktdry wiqze sig z wyposazeniem, a konkretnie z pancerzem.
Otoz wraz z pigciem sig po drabinie stawy otrzymujemy
dostgp do coraz bardziej wytrzymatych model!, co w pewnym
momencie konczy sig lekkim kosmosem. Wyobrazcie sobie
moje zdziwienie, kiedy pierwszy raz wyprdbowatem m6j
ulubiony typ broni, a mianowicie karabin maszynowy.
Po wieeelu godzinach z Ghost Reconem bytem
przyzwyczajony, ze 1-2 kule takiego kalibru skutecznie

patroszq adresata -
i po krzyku. Jestem wigc raczej fanem

techniki pod tytutem „seria w klatg z p6tdystansu", niz

kampowania z lunetq i prztyczkow w gtowg. C6z, pancerze
noszone przez postac w R6V najwyrazniej pochodzq z

innej planety, heh (nawet jedli istniataby kamizelka zdolna

wytrzymac tyle otowiu, to co z sitq kinetycznq? Przeciez klient

trafiony takim kalibrem poleciatby na ziemig, ogtuszony i

na bezdechu). Niestety, lekko podchodzi to pod science-

fiction i nie za bardzo przystaje do gry, ktdra stara sig byd
realistyczna. Stary, dobry G.R.A.W. (mimo futurystycznej

otoczki) byt na tym polu bardziej przekonywajqcy i tyle.

Czy to jednak az tak wielki problem? Ale* gdzie tarn!

Gra po prostu opiera sig gtownie na headshotach (ponownie,
skojarzenie z Perfect Dark jak najbardziej na miejscu) i jedli

chcemy grad, to trzeba sig z tym pogodzid, a potem cwiczyc
celnosd. Jesli zas chodzi o dobor broni, to z bliska rzqdzq
(a jakZeby inaczej) pistolety maszynowe i strzelby, z daleka

50
zas karabiny szturmowe (z preferowanym celownikiem) bgdz

Czas na ostateczne podsumowanie.

W sumie kampania podeszta mi

trochg bardziej niz multi (co ju*

dla mnie samego byto sporym
zaskoczeniem), a w trybie

cooperative zabawa jest wrgcz

genialna! Jedli zas spytade o grq

drozynowq, to developer w paru

miejscach (przynajmniej wedlug
mnie) lekko przesadzit. Ale czy to

istotne? Chyba nie bardzo, gdyz R6V
juz teraz jest niekwestionowanym

hitem na Xbox Live, a moje zdanie

nie ma tu nic do rzeczy...

Drugi natomiast zgrzyt, ktdry nieco bardziej

zrazit mnie do multi, to potgga granatdw (chod

mozna by tez rdwnie dobrze powiedzied o
niedociggnigciach w temacie poruszania sig).

Sprawa jest prosta: przed w miarg celnie

rzuconym granatem nie ma ucieczki. Znaczy sig

tak: led granat, czyli mozesz powiedzied „papa"
(spory fart, jesli go w ogole zobaczytesl). Przy

takiej potgdze „kartofli~ az zal sdska zwieracze, iz

autorzy nie oddali nam do dyspozyq'i mozliwosci

sprintu bad* skoku na szczupaka! Niestety, w
wigkszosci przypadkdw granat po prostu nie daje
szans i bardzo iatwo jest nim zabic

(a na pewno znacznie prodciej niz strzelajqc).

Na szczgsde mozna wyfqczyd dmiercionosne
granaty (pozostajq jeszcze wtedy hukowe,
dymne, gazowe etc.) i w sumie sporo Graczy
stosuje to rozwigzanie - czyli to nie tylko moja
fanaberia, chod i tak wszystko jest kwestiq

Kampania wypas totalny, zad multi to juz kwestia

gustu - albo zachwyci. albo i nie.
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15 lat w braniy do czegos

zobowlqzuje. Maskotka Segi, to

znaczy niebieski Sonic, nie chce

odpuScic. Czy nle mdgtby sobie

dad juZ na wstrzymanie? Ano nie, wszak jest

kur^ ze ztotymi jajaml, czy jakos tak. Po maio

udanych Sonic Heroes oraz Sonic Riders bytem

przekonany, Ze Sega, namiQtnie babrajqca siQ

w interesie pachinko, a o grach wideo jakby

zapominajqca, nie stworzy juZ dobrej pozycji z

Sonikiem w roli gtdwnej.

Akcja Sonic the Hedgehog rozgrywa siq w
Soleannie, przepi^knym „miescie wody".

Pragna podkreslic w tym momencie, Ze jest

to pierwsza gra w historii, w ktorej „niebieski*

smiga po £wiecie zamieszkatym przez ludzi.

PoniewaZ nie mogto byd inaczej, jet poznaje

ksi^iniczka imieniem Elise, z ktoraszybko si?

zaprzyjaznia. Wesoty duet nie zd^Zyt jednak

zaplanowad wspdlnej przysztodcl, bowiem

przesiakni^ty ztem Dr. Eggman porywa Elisa.

No i jedziemy z jej ratowaniem. Zasadniczo

akcja rozgrywa sia na dwdch ptaszczyznach:

a) eksploracja miasta, rozmowa z napotkanyml

postaciami i wykonywanie pomniejszych

questow; b) poziomy nastawione na czysty

oczoplqs. Zdziwiony? Nlby nlc nowego, ale

od razu wspomna, co by nie trzymac Cia

w niepewnosci, ze punkt „b" odnosi sia do

poziomdw a la ten otwierajqcy Sonic Adventure

na DreamcaScie! Tak, nie

przesadzam! Fenomenalne

akcje, ogromne skoki

z pomoc^ grzybkow,

serpentyny, gigantyczna

orka rozwalajqca molo

(znowu?;), masa boosterow

wprawiajqcych Sonica

w pradkodd dZwi^ku,

dynamiczna kamera i w
ogdle Wersal.

Geny Sonica

Jakjuzwieciezrecenzji,

powiodta si$. Nie pozostaje

nam nic innego, jak cofnqc

sia do ztotych czasow Sonica,

kiedy to Sega mogia sobie

pozwolic na sponsorowanie

teamu Formuly 1 Williams.

W 1993 roku wizerunek Sonica

pojawit si? m.in. na samym

bolidzie oraz kasku, a konku-

rencyjny team, McLaren, zwykt

malowac na swoim pojezdzie

po kazdym zwyciastwie nad

Williamsem rozptaszczonego

jeza. Jednak Sonic sprzyjat

swoim kierowcom - Williams

wygrat sezon roku 1993.

"Niebieski" pojawit si§ takze na

dorocznej paradzie na Dzieri

Dziakczynieniaw Nowym Jorku

oraz w odcinku serialu “Simp-

sonowie". Zeby byto ciekawiej.

imieniem Sonic the Hedgehog

nazwano jeden z genow muszki

owocowej. [dzujo]

Huh, oczywisde wi^cej tu

ogl^dania nIZ czystego grania,

ale frajda i dreamcastowy

feeling sq. nle do zapomnienia.

Natomiast eksploracja miasta

to przede wszystkim irytujqce,

popierdotkowate zadania

(„Sonic, znajdz, proszq,

mojego gtupiego psa!"), w
ktorych pomagaj^ Ci Tails

oraz Knuckles. Ale na tym nie

koniec, gdyZ oprdcz Sonica,

do zabawy moZesz przyst^pid

rowniez jako Shadow oraz

nowa postad w uniwersum

- Silver. „Srebrne" alter ego

Sonica wykazuje zdolnosci

psychokinetyczne, potrafi

lewitowad. Jak glosi info na

oficjalnej stronie gry: ..Silver

lives light years in the future...".

Ekhem...

Co ciekawe, StH mimo
Infantylnej otoczki nie jest

grqtatw^ i wiele questow

sprawito mi problem. 0 ile w
tematach zrqcznosciowych

dawatem sobie radq, tak

zadania „poboczne" (np.

biegajqc po miescie znajdz 6

uciekaj^cych brzdqcow) zepsuly

ml sporo nerwdw, gtownie

za sprawa. bardzo niejasno

przedstawionych regut. W
tym miejscu bardzo pomocna

jest znajomodc j. angielskiego

oraz... dodwiadczenie nabyte

w poprzednich odstonach

serii. Sporym utatwlenlem I

dodatkowym generatorem

funu moZe byd tryb co-op dla 2

graczy (de facto jest to Tag), a

takze Battle (kto pierwszy, ten

lepszy), z ktdrych nie miatem

okazji skorzystad. Miatem za to

smaka na zabawy online, lecz o

trybie sieciowym zapomniano.

Grrr!

Wspomniatem, iZ Soleanna

to miasto przepi^kne. No i

jest przepi^kne, gtdwnie na

rysunkach koncepcyjnych,

bowiem w grze wtasciwej

przedstawia si$ strasznie

drqtwo i plugawo, mniej wiqcej

na poziomie pierwszych gier

z PSX-a, jeno w podbitej

rozdziatce. Stabe tekstury

O Jeden z tych poziomdw, w ktorych

grata i tempo akcji wywotujq banana

na ryjcu. Na screenie slabo...

i obiekty posklejane z 5 polygondw na krzyZ to jednak pikuS

przy detekcji kolizji oraz pracy kamery. Gdybym byt pewien, ie

nie p6jd? za to siedzied, napisatbym wprost, ale musz<» si<» sam

ocenzurowad: o zesz ku***!!l Beznadziejna oprawa w mieScie

to nie jedyny szkoput, jeSli mowa o technikaliach. Kompletnie

pottuczone sq rownieZ loadingi. Biegaj^c po miescie napotykasz

postad, ktdra oferuje Ci zlecenie na okreslone zadanie.

Decydujesz siq na jego podjqcie... 20-sekundowy loading i

widzisz ts sam^ postad, ktdra wykonuje jakiS gtupi gest i rzuca

tekst w stylu: „£wietnie, a wiqc zr6b to!", po czym nast^puje

kolejny 20-sekundowy loading i wreszcie trafiasz do poziomu

wtasclwego. Masakra. Z kolei rockowa muza i efekty specjalne

nlgdy siq nie zmleniq, wiqc prawdopodobnie ich ocenianie nie

go i Sega zawiodta po raz kolejny. Gdyby nie poziomy

oczopl^sowe", bytaby to kompletna padaka, a tak wyszta

jadaka z zajefajnymi poziomami „oczoplqsowymi". Niestety,

:atoksztatt wypada mlzemie. Nie polecam.



AVATAR
RflMlHG RHBBlDS|THE LEGEND OF AANG

0 „Agent 47 ma
syna!" - pomyslalem I

sprawdzajqc Avatar:

The Legend of Aang
(Avatar: The Last Airbender w
wersji NTSC) na zesztorocznych

targach w Lipsku. Fakt, ze tak

malo znana gra odwrocifa moj^ I
,

uwag? od hostess swiadczy

o tym, ze nie mamy tu do
czynienia z jakims crapem.
Na GC zainteresowat mnie
cel-shadingowy sty I gry,

przypominajqcy troch? Okami,
i klimat pierwszego, osadzonego H'
w zimowej krainie levelu. Dopiero

potem miato si? okazac, ze Avatar

bazuje na nieznanym u nas Mggjjjj

amerykansko-koreartskim serialu

animowanym od Nickelodeon.

Licenqa i animacja - uff, to brzmi groznie. i odpalamy speqale - nic nowego, ale catosc jest zrobiona

jak najbardziej poprawnie. Sympatyczne jest takZe to,

ze gra umozliwia zakup ekwipunku naszym postaciom,

co sprawia, ze staje si? ona bardziej rozbudowana
pod wzgl?dem „osprz?tu" niz ostatnie RPG akqi z

superherosami. Niestety, na tym przewaga si? konczy
- Avatar nie stanowi wi?kszego wyzwania (w koncu bazuje

na serialu dla dzieci), a Zeby bylo ciekawiej, samq gr?
mozna skoriczyd w kilka godzin, aczkolwiek to zalezy juZ

od Gracza (sporo pobocznych questow). No i jeszcze jedno
- wbrew pozorom nie ujrzymy tutaj trybu na wi?cej niz

jednq osob?. Dose zaskakujqce.

Jednak moj wrodzony instynkt Gracza mnie nie zawiodf
- Avatar rzeczywiscie wybija si? ponad kolejne stabe

licenqe. Co prawda omawianej animaqi nie znam, ale

krotkie intro wyjasnia wystarczajqco duZo - niejaki Aang
jest airbenderem, czyli kirns na ksztaft maga-wojownika,
ktory potrafi kontrolowac wiatr. Jego zadaniem jest

pokonanie ztowieszczego Fire Nation, ktorego mieszkahey
kontrolujq... no, zgadnijcie co? W tym quescie pomogq
mu airbenderzy pozostafyeh Zywiofow. Ekipa b?dzie sobie
w sumie liczyfa cztery dzieciaki. A gdzie ten syn hitmana?
Co prawda Aang ma niebieskq strzatk? na czole (?), ale

chfopaczek przypomina kilkuletniq wersj? „tysego".

W koncu Agent 47 regulamie wykonuje kolejne zlecenia

podezas imprez - cholera wie, co si? mogfo na nich stac.

Australijski oddziaf THQ mogt z Avatara zrobic

prostackq siek?, zdecydowat si? jednak na cos bardziej

rozbudowanego. Taki wybor zaprocentowaL Uniwersum, z

ktorego pochodzi Aang, to pofqczenie swiata Jade Empire
(dalekowschodnia mitologia) z Okami (cel-shading i fajny

design lokaeji) - dzi?ki temu odpoczniemy od klasycznego

fantasy, na czym chyba skorzystajq wszyscy. Nie ma tu

ani wybitnego scenariusza, ani graficznych orgazmow,
ale ile tego typu gier jeszcze wyjdzie na

A- X-a i GC? Jednak nie myslcie, ze to jakies

JtHm, usprawiedliwianie Avatara - ten tytuf potrafi
“ obronic si? sam.

Teraz wystarezy przywofac tytuf Ultimate Alliance (albo

X-Men Legends) i wszystko wiadomo. Avatar to pofqczenie

bijatyki i gry RPG. Sterujemy czworkq bohaterow (zmiana
postaci przy pomocy krzyZaka), eksplorujemy kolejne

lokaqe, zbieramy loot, klepiemy przeciwnikow . /

PS. IV lutym wyjdzie wersja PAL
na konsol$ IV//.

Kayman Raving

[

^1 Rabbids miat byd

platformowkq,

jednak gdy Michel Ancel
poznaf moZliwosci Wii,

postanowlf zrobid

z niego skfadank?

zwariowanych

konkureneji. Jakich?

0 tym przeczytad moglldcie mlesiqc temu,
wspomn? wi?c tylko, ze zadania typu nabijanie

krblikowi guza, rzut w dal krowqczy
przeprowadzanie dfugouchego
przez labirynt tak, by wpadf
w moZliwie najwi?kszq liczb?

pufapek to tylko niewielka probka
\ z tego, co oferuje gra.

\ Co oczywiste, na PS2 gra nie oferuje tak

1 rajeownego sterowania, jak w wersji na

.
Wii. I tu leZy pies (krdlik?) pogrzebany,

^ bowiem to wymachiwanie Wiilotem 5

ULV cm od siedzqcej obok i smiejqcej si? z^ naszyeh wygibasow koleZanki byto

TiL w grze najfajniejsze. Tymczasem

0-' -J na PS2 w wi?kszosci zadan

^ wystarezy machad gatkami,

* J ewentualnie wciskac na przemian
L2 i R2. To nie to samo co kr?cenie

Wiilotem nad gfow^ czy przechylanie nlm
delikatnie, by toczqca si? po miniaturowym labiryncie

kulka dotarfa do celu. Na PS2 wystarezy operowac
analogiem. Najwi?cej stracita chyba najciekawsza z

serii mini-gier - „celowniczek". W kilku konkurencjach
wprowadzono drobne modyfikaqe, znaeznemu
obniZeniu ulegf teZ poziom trudnoici, co smuci o tyle,

Ze juZ na Wii gra byfa stosunkowo fatwa.

Drobne ci?cia w grafice to naprawd? nic istotnego
- ot, nieznaeznie gorsze tekstury, brak paru efektow.

Na pierwszy rzut oka ci?Zko to zauwaZyd, widad za to

miejscami mniej pfynnq animaq? krolikow. Bardziej

przeszkadzajq ponad dwukrotnie dfuZsze, pojawiajqce
si? co chwila loadingi.

Trudno mi powiedzied z mySlq o kirn powstata ta

wersja RRR. Samotny graez szybko si? ni^ znudzi, a

dla wi?kszego grona lepszy byfby tytuf z bardziej dopra-
cowanym trybem multi. Tutaj w wi?kszo£c zadan grad
moZe jednoczeSnie jedna osoba, a pozostafe czekajq
na swojq kolej. Przydafaby si? takZe (na Wii rdwniez)

moZliwoSd losowania konkureneji. Nie zrozumcie mnie
Zle. RRR to fajna gra, bardzo zabawna i petna ciekawych
pomystbw. Po prostu na Wii gra si? w niq znaeznie
lepiej.

_* * **

O Czterech ich bylo, a kazdy miaf sit? jak fur. Podobnie jak IW przypadku

Innych bijatyk-RPG - ciqgte klepanie po g?bach to koniecznosc.

I z boskimi krolikami!

m
1 A fajny, pseudo-orienlalny

1 klimat

nie ma Irybu multi

niski poziom trudnosci

THQ AUSTRALIA
RPG/BIJATYKA
GRY PODOBNE:

K»09 02 2007



RECENZJE USA

a
God Hand. Oto gra, ktorg

Clover Studio zakonczyto

swg developerskg karierg.

Z pewnoscig wiele osob,

zastanawiajac sig nad decyzja

Capcom, zadaje sobie pytanie, czy

przypadkiem to nie ten produkt

stai sig gwozdziem do trumny tak

kreatywnego i cenionego developera,

i czy tytutowa dton nie trzymata

mtotka, ktory ten gwozdz wbijat?

Juz to sprawdzamy.

God Hand nie czaruje - juz od samych
menusow daje do zrozumienia, ze

jest tytutem mocno oldschoolowym.

Clover Studio zdgzyto dorobic sia

metki developera hotdujacego

klasykom, ktory w udany sposob

taczy elementy starej szkoty ze

wspotczesnymi trendami. Nie

tym razem. Rozgrywka w God
Hand jak zywo przypomina stare,

1

automatowe bijatyki chodzone,

ktore zostaty jednak obdarowane

catkiem rzeskim systemem walki.

Na poczgtek zaskakuje ogromna

swoboda w definiowaniu technik

bohatera - korzystajgc z ponad setki

podstawowych ciosow, wtasnorgcznie

komponujesz dostapne combo oraz

specjalne zagrania dla zadanych

motionow (tylko przycisk lub

kierunek+przycisk). Bierzesz tu pod

uwagg nie tylko sitg, ale tez specjalne

charakterystyki zagran - czy oferujg

przebicie sig przez blok, czy tez moze
sg nieblokowalne, charge'owalne albo

zdolne solidnie odrzucid przeclwnika

do tylu, tudziez podbic go w gorg

oferujgc juggle. Mozliwosci naszej

postaci uzupetniajg dose ciekawie

rozwigzane specjale. Po nacisnigciu

odpowiedniego przycisku odpala sig^H
ruletka musisz w ograniezonym czasie

wybrac konkretng technikg, uwazajgc na to, I

by nie trafic na... patelnig, ktora spadnie Ci

na teb z nieba. Oczywiscie lista zagran na

poczgtku jest biedna i dopiero Twoje postgpy

jgwzbogacg. Do kompletu.zagran

pasek, po nabiciu ktorego odpalasz tryb

(szybsze i mocniejsze dosy),

wykonywania finisherow na lezgeym lub

ogtuszonym przeciwniku (np. seria supers- .

zybkich kopnigd, potgzny supplex itd.),

nierzadko pojawiajgce sig sekweneje

szybkiego nacisnigcia danego klawlsza

lub mashowania gatkg, co by mozna

bylo wyrwac sig z rzutu przeciwnika

albo paenge potgzny reversal. Nie

mozesz blokowac, ale za to za

pomoeg prawej gaiki mozesz

wykonywac rozne unikl

- co jest cholernie watne,

bo God Hand to bijatyka, w
ktorej przede wszystkim nie

mozesz dad sig trafic, gdyz ciosy

krojg potgzng ilosc energii. A nie

jest to latwa sprawa, bo pojedynki

toczysz przewaznie z wiQkszg ekipg

oponentow, co odnosi sie nawet do walk

z bossamlS TUtaj trzeba jednak pochwalid

tworcow za przygotowanie naprawd^

sporej i zroznicowanej opozycji, w dodatku|
wymagajgcej nieco odmiennej taktyki.

Niektorzy jak czofgi pr^ na Ciebie, bo ci^zko

jest ich obalid na glebQ, inni wykonujg cz^ste

uniki, zdolni sgdo blokowania i parowania

Twych atakow, a nawet... udawania, zeby

wyjechac z sling kontrg (np. niby sig krztuszg,

czy tez siadajg i placzg). Autorzy unikngli

monotonli fundujgc nam co chwilg nowy
rodzaj przeciwnikow do oklepania. Punki,

barmani, grubasy z dziatami energetyeznymi,

roznorodne laski (mo2na dad im klapsy!:),

biczownicy, roboty, cyrkowcy, zapasnicy,

Gaymers - level 2

W zesztym miesi^cu ledwo co pisaltemy

o gaymerach (graczach o innej

orientaeji seksualnej) oraz o tym, ze w

grze Godhand para dziwnie ubranych

koiesi robiqcych za pierwszego bossa

jest parody Samsona i Adona z gry

Cho Aniki. a kwestia gaymerow oraz

homoseksualnych treSci powraca.

Po plerwsze Peter Molyneux obiecuje,

ze w Fable 2 „swoboda seksualna"

nabierze nowego znaezenia, a Gracz

b§dzie mogt dopuszczac sig roznego

rodzaju dziwactw. Peter jednak mdwi

rozne rzeezy - w ten sam sposob mozna

skwltowad Jacka Thompsona, naszego

ukochanego prawnika „anty-growego”,

ktory chciat rozpoczgc wojng o Bully z

Rockstarem. Skonczyto si? jednak tylko

na pogrdzkach. Czy tak samo bgdzie w
przypadku programu .Zero tolerancji"

ministra Glertycha? Przewodniczqcy LPR

zapowiedzlat, ze jego

program b?dzie

obejmowat m.in.

„Zakaz sprzedazy

brutalnych gier

oraz tytutow

o tresciach

pornograficznych". A

doskonale wiadomo,

ze LPR i geje nie Ida

w parze. [dzujo]

wojownicy kung-fu, barbarzyncy - mozna by dtugo wymieniac, a warto

jeszcze wspomnied o tym, ze w przeciggu catej przygody przyjdzie

nam jeszcze spacyfikowac catg plejadg bossow i sub-bossow (demony,

samurajowie...). Ogolnie rzecz biorge, walka jest niezwykle dynamic-

zna, przepetniona spektakularnymi akejami, podkrgconymi dynamiezng

pracg kamery, ale niestety - przyjemnosc zabawy solidnie psuje

pewien szkoput. Kamera jest ustawiona bliziutko za plecami bohatera,

a nie mamy mozliwosci zmiany kgta widzenia i obracania widoku, przez

co czgsto za bardzo nie wiemy, co sig dookota nas dzieje.

Kwestia grafiki... Z pozoru kpina, dopiero po diuzszym obcowaniu

mozna wychwycic rozne smaezki cieszgce oko - tych niestety, jest

niewiele (wybuchy, modele postaci, efekty specjalne). Scenografia

rodem z wczesnego Szaraka, stabe i mdte teksturki, ktore w dodatku

wraz ze scianami budynkow czgsto znikajgi tamigsig na potggg.

Tytut doskonale pokazuje, ze Clover Studio, jak jest istnym mistrzem

O Ruletka odpalona! Szybko wybierz jednego ze zdobytych, siejgcych spustoszenie specjali,

uwazajac na to, by nie trafid na patelni? (choc rbwniez z niej mozna efektywnie korzystac!)

i artystg cel-shadingu,

tak w kwestil grafiki 3D
wykazuje zdolnosci na

poziomie "beginner". I co

tu duzo ukrywac: stworzyt

naprawdg fajne, lecz

za bardzo odstajgce od

standardow mordobicie,

przeznaczone gtownie

dla hardkorowcow, nie

majgce najmniejszych

szans na sukces na rynku

masowym. I obawiam
sig, ze to, wraz z probkg

umiejgtnosci w technice

3D, mogto miec spory

wptyw na decyzjg Capcom.

MOJE 3 GROSZE
Demony w bokserkach

Jak dtugo czekatesna

wymagajgcg, efektowng i super

przyjemn? chodzong bijatyk?

3D? Mamy tu bardzo specyficzny

klimat. Przede wszystkim

wystgpujgtu najbardziej zwariowani i

rdznorodni przeciwnicy, jakich w zyciu

widziatem (kreskowkowy wrestler Gorilla,

smieszno-ponure panienki miotajgce

zwierzaezkami), Oprawa A/V na co

najmniej dobrym poziomie - szczegolnie

wybija si? idealnie pasujgca do nawalanki

sciezka dzwi?kowa. Do tego wszystkiego

dochodzi naprawd? miodny i latwo

przyswajalny system walki oraz wysoki

poziom trudnosci (kiedy Ty stajesz si?

silniejszy, Twoi przeciwnicy takze rosngw
sit?). Swietnie mi si? grato. [mashter]

Ocena:

8
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rNIE NIE NIEI
koKiczymy z

LOKAUZACJAMI
NA EUROPE

r WSCHODNIA .

NU WOLK. ETO
KRASNAJA RABOTA

PLUSY
A najlepsza Zelda w hislorii

A rozlegly. przemySlany swiat

A ogramna Host atrakcji, czas gry

MINUSY
T niesatystakqonuj^ca oprawa graficzna

brak voice actlngu, muzyka midi

Y backtracking, archaizmy

iDEftElTQBEEKSl

Link odbity w zwierciadle - doslownie.

1 1 Ale grywalny i potgzny ie szok!

Twilight Princess
odbicla, ktory pozbawit bohatera

marikuctwa, ale tez zaowocowaf
dosd niecodzienn^ roznicq mi?dz
oblema grami, Na rozgrywk?
nie ma ona zadnego wptywu,

korzystaniu z opisu (juz teraz

zapraszam do Poradnika

Extreme #10, gdzie znajdziecie

kompletnq solucj?).

RECENZJE EUROPA

Wbrew pozorom to nie Sam Rybak, lowienle jest

przyjemne, ale oczywiscie na Wii wypada lepiej.

Przyzywanle jastrz?bia to delikatnie nakreslony motyw.

Rozrnce w grafice

niewielkie, ale zauwazalne fBPJ
(choc cz?sc dopiero przy

przytknlQdu do telewizora szkta^®7

powl?kszaj^cego). Ciut stabsza

jakosc tekstur i cz?stsze problemy
z nleregularnym framerate'em - w
zasadzie nic, co mogloby zniech?cac

do zabawy. Brakuje natomiast trybu

16:9 (jest progressive scan). Nowa
Zelda uderza jednak designem
miejscowek (rozlegte Hyrule Field,

jjmujace Temple of Time) i stworbw, z Zelda ever?

L*s» l Dosiadame

konia, smiganie

w postaci wilka,

w^dkowanie,

strzelanie z tuku,

zapasy, zbieractwo

i wiele, wiele wigcej!

Niemniej jednak

w porownaniu do

blizniaczej wersji

na Wii, sterowanie

zwyktym padem na

GC jest nudne! Co

prawda czpsto bywa

bardziej precyzyjne

iradycjonalistdw, lecz

nie dla mnie. Brak

statni gasi swiatlo. Padio na Linka, wi?c

to on wyci^gnie dloh do prztyczka i

zamknle za sob^drzwi. Nintedo zegna

si? z GameCube'em godnie, rzec mozna
po krolewsku, bo Twilight Princess,

mimo szeregu wad i przeterminowanych

rozwi^zah, zachwyca grywalnosci^,
; rozmiarami i czasem gry potrzebnym na jej pokonanie

(30h to dolna granica). To nie jest przetom na miar?
: Ocarina of Time, ani nawet przetomik kalibru Wind Wakera.

Ksi?zniczka Zmierzchu przetwarza wszystkle patenty, ktdre

na przestrzeni ostatnich 20 lat nap?dza»y seri?, dodaje kilka

• nowych i w ten sposob staje dumnie przed Graczem. A Gracz

|

trzyma w dloniach... coz, pada.

: Zmanierowany doskonatym i nowatorskim sterowaniem
za pomoc^ Wiilota, za wysiuzony kontroler do GaCka
chwycitem bez specjalnego entuzjazmu. Smiato mog?
jednak zatozyc, ze wi?kszosc z Was b?dzie pozbawiona
tego balastu psychicznego I maio kto zdecyduje si? na

przechodzenie wersji

na GC, jesli ma juz

za sob^ przygod? z

portem na Wii. Zreszt^

obtozenie pada jest

bardzo dobre. Przede

wszystklm mozna
swobodnie obracad

kamer^, do czego

sluzy zotty analog.

Co wi?cej, dzi?ki

niemu mozna tez oddalid perspektyw? (przydatne przy

niektdrych puzzlach) lub tez blyskawlcznie przejsd w widok
FPP, Cz?sto podkresla si? wi?ksz^ precyzj? pada, ale ja

akurat na dokladnoSc Wiilota nie narzekaiem, wi?c jest to

kwestia gustu.

Na starcie uderza jednak inna zmiana - wersja na GC jest

lustrzanym odbiciem tej na Wii! Rzecz dotyczy kazdej lokacji

i zaskakuje (az musiaiem sprawdzic, czy przypadkiem
nie zatozytem soczewek kontaktowych na drug^ stron?),

przynajmniej do momentu, gdy zdamy soble spraw? z

przyczyny takiego stanu rzeczy. Wersja na GC powstawata
jako pierwsza i tworcy nie zwrocili uwagi na drobny szkoput
- uczynili Linka szermlerzem lewor?cznym. Trudno byto to

pogodzic przy porcie na Wii, na ktdrym przeclez Iwia cz?£c

ktdrymi przyjdzie si? zmierzyc Linkowi.

* robiq zwiaszcza bossowie,

z ktorych c
skojarzenla chocby

Colossus. Zanim jednak dotrzemy do
wykreowanych ze smaklem badguyow,
czekaja. na nas obfit

puiapek i zagadek dungeony, swymi
mechanizmami wierne ustalonym

dwie dekady pi

tr^ca myszka.
mig ni

i ciekawymi patentami (zestaw

zdobywamy w trakcie w?drowki, daje

developerom spore pole do popisu).

Mocno nakreslono motyw zbieractwa,

zadbano o atrakcyjnolc mini-gier

(towlenie ryb, sptyw todka, zjazd na

snowboardzie...), a przede wszystkim
sprawlono, ie Gracz wszelkie poboczm
zadania wykonuje me z musu, lecz

z satysfakcja - gra jest pod tym
wzgl?dem doskonale wywazona. I na

samym koncu wzmianka o kluczowym
elemencie tej cz?£ci serii - pomykaniu
w wilczym futrze, ze wszystklm!

tego zwierz?cyml konsekwencjami
(szukanie tropu, kopanie w zlemi).

Wtasnie w tej postaci eksplorujemy
mroczne krdlestwo, w ktorym panuje

tytuiowa ksi?zniczka... ale szczegoty

tej hlstorli poznasz sam.

Przykro koriczyc recenzj? ostatniego

wlelkiego tytulu na GameCube'a.
Eiji (Aonuma, rezyser), Shlgeru

(Miyamoto, producent), Koji (Kondo,

muzyka) - dzi?ki, panowie.

Ale wiidzimy si? niebawem.

ZYCIE PO ZELDZIE
Dat? 15 grudnla europejscy fani Nintendo zapami?taj? na dtugo.

Ale czy musieltemy czekac na Twilight Princess az tak dtugo?

Pami?tajmy, ze w oryginalnych zapowledziach gra miata ukazad

si? na jesienl 2005 roku, kiedy swiat gier juz wiedzlat, ze nadchodzi

Revolution (nazwa kodowa Wii). T? gr? moina byto spokojnie wydad

w 2005 roku lub na pocz?tku 2006, ale Big N podj$to decyzj?:

wydajemy t? wersj? dopiero po porcie na Wii. Pow6d? Zelda to

brand, znak filmowy rowny Mario, a nikt nie zmamuje takiej marki na

.martwq" konsol?. Takie s?, niestety, zasady marketings [dzujo]

ekskluzywnego trybu aszkoda, bo mapotencjal.

dla panoramicznych

TV (16:9) mozna

jako$ przeboled,

a tak poza tym

wersja naTosterjest

lustrzanym odbiciem

Wii - doslownie! Link

dzierzy nawet miecz

w lewej r?ce zamiast

w prawej! [M@jk]

W postaci wilka pomykame po pblkacb utatwia nam tajemnicza Midna.



ojrzewanie jest dla wielu os6b sprawg przykrg - wigze

si? z odpowiedzialnoscig, brakiem bezkarnosci, coraz

mnlejszg tolerancjg na ciggnipcie kolezanki za wlosy

czy umieszczenie pinezek na fotelu przeznaczonym

dla nauczycielki. Prawo coraz czgdciej bywa bezlitosne dla dzieci

- medawno glosno byto o 12-latce, ktora miala zostad pociggnigta

do odpowiedzialnoicl prawnej za dcigganle muzyki z Internetu. Ale

mtody wiek bywaltei przepustkg do wielkiej slawy - powiesd "Eragon"

Chrlstophera Paollniego nie zrobitaby furory gdyby nie fakt, Iz autor w
czasie jej popetnlania mlal na karku raptem pdttora krzyzyka. Ksigzka

nie umywa si? do przedstawicleli kanonu fantasy, jest napisana

prostym jpzyklem I obftuje w banalne zwroty akcji, a mimo to

sprzedaje si? rewelacyjnie.

JeSli w jednym zdaniu stojgobok sieble "sprzedaz" I "rewelacyjnie",

to w ktdrymi z nastppnych bpdzie mowa o "filmie na podstawie",

a potem na temat "gry opartej o". No i proszg! Grp oparto o

prymitywny model biegania i siekania mieczem kogo popadnie, w
czym bardzo przypomina ona chodby Wtadc? Pierdcieni. Czyzby wipe

kazde filmowe fantasy musiato bye zaadaptowane na konsolach w tej

wtasnie formle? Chod twdrey postarall si?, by sw6j tw6r urozmaicid.

Eragon, w ktorego taszkach przemierzamy Alagaesi?, poza kilkoma

combosami potrafi elegancko wykr?cic kolezkp za szyj? I sprzedac

kilka szlagdw w klat?, tudzie* rzucid, a dodatkowo strzela z luku.

Na kolejnych levelach nabywa tez umiejptnodci magiezne. Kierujgc

zakl?cie np. na wielkg bel? blokujgcg drzwi moze odstonic wejdcie,

zad stosujgc je na stos klod moze - niezym w Lego Star Wars II

- stworzyc z nich most lub kladk?. Pdzniej dochodzg jeszcze magiezne

sztuczki, ktore mozna wykorzystad w walce - np. odepchni?cie

lub przyciggnipde przeciwnika, co staje si? niezwykle przydatng

zagrywkg chodby w poblizu klifdw, gdy mozemy zafundowac rywalowi

pikowanie ku dnu doliny. Zabawa sprowadza si? do ci?cia na plasterki

setek zakazanych mord, chod w niektdrych miejscach developerzy

dorzucili do tego jakis smaezek, np. ochron? mieszkanedw gaszgcych

pozar. Nie jest wi?c przesadnie nudno czy schematycznie, bo co

rusz pojawiajgsip nowe zadania. Nuiy za to sama walka, ale to

juz bolgczka wipkszosci beat'em-upow. Zasadniczym problemem

Eragona jest natomiast kamera, ktdra nieraz przedstawia nam plany

O Rozszalaly wodospad, zawieszona gdzies pod niebem pdlka skalna i dzielny Eragon

pokonujpey Krolow? Rozpadlin... Dobra, poniosto mnie.

* 1*
*

»vp /

tak odlegte, ze bohater i przeciwnicy

przypominajg koloni? bakterii el casei

defensis - nie sposdb si? wowczas

potapad, ktdry to nasz, a ktdremu

trzeba zaaplikowad zimngstal mi?dzy

posladki. Brakuje jakiegoS sposobu

lockowania si? na wrogu, bo bywa, ze

siekamy powietrze - zmieniajg.ee si?

uj?da kamery dodatkowo komplikujg

spraw?.

Dla urozmaicenia rozgrywki dorzucono

kilka misji na grzbiecie smoezyey

Saphiry. Lot jest przeprogramowany,

musimy wi?c w zasadzie tylko unikad

elementdw moggcych zranic naszg

pomocniczk? i pruc z iuku do czajgcych

si? tu i owdzie przedwnikdw. Coz - obie

te czynnosci nastrpczajg problemdw.

W skatp zdarza si? przyrzngd nawet

wdwczas, gdy "na oko" jestedmy

w sporej odlegtodci od niej, a na

niektdrych rywalach nie sposdb si?

w zaden sposdb zalockowad. Chod

samo szybowanie w przestworzach

jest sympatyezne. Oprawa A/V nie

sprawi, te zapragniesz wgryzd si? w
beton wydobywajgc j?zykiem cenne

mineraty, zwtaszcza w temacie grafiki

sporo wypadatoby poprawid. Animacji

zdarza si? wykopyrtngd, modele

postacl nie wzbudzajg podziwu, a

dubbing jest mlzerny. Jedynie muzyka

stoi na odpowiednim poziomie,

stanowige dobre tto do rozcinanych

na wieie sposobdw organdw

wewn?trznych. Przez gr? mozna

przebrngc w 5-6 godzin, w pojedynk?

lub z kumplem, i na tym koniec

- Eragon w zaden sposdb nie zach?ca,

by pozostad z nim po obejrzeniu

creditsdw. Polecid go mog? zatem

tylko fanom gatunku, tudziez osobom,

ktore po karnawatowych szaledstwach

sg w stanle naciskac wytgcznie dwa
przyeiski i obstugiwad analoga. Na Easy

oczywidcie.

Branza

zatoczytakoio

i, podobnie jak

15 lat temu.

takzedzis na

bazie licencji z

robi si? prostackie

chodzone klepanki.

Kto pamipta licencjp

filmu "Hook" na

automaty, ten wie. jak

absurdalne mog? bye

tegotypuzagrywki.

Ale przynajmniej tamta

pozyeja byta catkiem

niezfa - Eragon

nie dorasta do pipt

Powrotowi Krola czy

Opowiesciom z Namii.

To raezej banalna

grawstylukolejnej

sredniej adaptaeji

prosto z Hollywood

- King Arthur. Kilka

ciosow na krzyz I

parcie do przodu.

Gracz zapamipta

jedynie Swietn?

muzykp. W sumie w
Golden Axe tez sip

dato na smokach

jezdzic, ale to jest

kultowy tytut. A kto dzis I

pamipta oKing Arthur?
|

No wtasnie. [dzujo]

Ocena: 6-

O Duzy niby moze wipcej, ale ocipzalosc lych ositkdw

daje Eragonowi szansp na wbicie klingi w podbrzusze. Uff!

O Lot na Saphirze jest efektowny i mimo paru

niedorobek sprawia frajdp. Ale jesli ktos pordwna

te sekweneje do genialnego Panzer Dragoona, ma

w zpby. A propos, kiedy doczekamy sip kolejnej

odstony ten wspanialej gry...?

Ba WERDYKTto
.;0 & «

iWi Kolejna bezmyslna breja na podstawie filmu.



Park uciech

n
Przyjechato do nas

wesote miasteczko z

prawdziwego zdarzenia,

zadne tam rosyjskie

karuzele sprzed 20 la!.

A wi?c jednak dato si? zrobid fajny

konsolowy klon RollerCoaster

Tycoon. Przymiotnik "konsolowy"

|

pojawia si? tu celowo • gra jest

uproszczona i w kilku momentach

az prosi si? o bardziej "globalne"

uj?cie (rozmawianie z goscmi - po

co?). Przeztakie rozwiqzaniajak

widokTPP czy masa mini-gier

I prawdziwi menadzerowie b?d?

rozczarowani. Jednak moim

zdaniem gierki rzqdzq - mozna

wsrod nich znalezc kilka peretek

(klon Gaunleta i Saucer Sumo to

miazga w multi!). I jeszcze jedno

- jak za starych lat. LucasArts

znowu dostarczyt swietnq sfer?

audio. Nic, tylko miec taki park za

rogiem. [dzujo]

r?conym niczym

zasuwajqcym z ogromnq
pr?dkoSclq rollercoasterem? W ciemno stawlam, 1
ze przynajmniej 90% odpowledzi bytoby na
"tak". Niestety, w naszym pi?knym kraju nle
moiemy nigdzle doSwiadczyc takiej atrakcjl,

bo I z wesotymi miasteczkami u nas llpa - poza
chorzowsklm parkiem sq jedynie obwofne kramy z

peerelowskimi salonami krzywych luster I cyganaml
po zmroku. Pobawid si? wi?c trzeba wirtualnle
- i tutaj wtasnie pojawia si? Thrillville, niezwykle
zaskakujqca pozycja, nafaszerowana karuzelami
i szalonymi kolejkami gorsklmi. I nie tylko.

' tez masz :

I Zadne wesote miasteczko nie obeidzie

AMIGOWY WIRUS
Pan Lucas nie zatrudnia byle kogo - za Thrillville stoi David Braben, jedna z legend czasdw Amigi.

Braben wraz z lanem Bellem stworzyli genialny symulator kosmiczny z elementami gry

ekonomicznej - Elite. Ale Braben stat takze za innym krokiem milowym branzy - grq Zarch.

|

Wi?kszosd weterandw kojarzy Zarch pod innym tytutem, mianowicie - Virus.

Co byto tak nadzwyczajnego w tej grze? Ano, Braben dostarczyt Graczom

jednq z pierwszych strzelanek, ktora pozwalata poruszad si? w 3D! Grafika

. i • zaprezentowana w Zarch byta wektorowa i szokowata poziomem wykonania.

Strzelanka najpierw wyszfa na mato znany sprz?t Acorn Archimedes, aby potem
pojawid si? na Amidze, Atari ST i Spectrum pod tytutem Virus (rok 1988). Troszk? mtodsi Gracze
mogq natomiast kojarzyc Zeewolf, ktdry wyraznie wzorowat si? na Virus (a takze na Desert Strike).

W 1998 roku na PSX-a trafit oficjalny sequel - V2000, ktdry okazat si? mocno przeci?tny. [diujo]

.... . , . , „ O Muzyczno-rytmiczny trening cheerleaderki

- oczywiscie wszystko na max uproszczone. widokiem z gdry? Na czterech jest ogieri! - sq tu nowe, niespotykane dotqd rozwiqzania!

czy wreszcie zakup i stawianie wszelkich
pokr?conych "karuzel", ze spektakularnymi
rollercoasterami na czele (mozesz
zaprojektowac je osobiscie, w dowolny
sposob). Po co wi?c w tej grze jest opcja
wybierania sobie wtasnego chtopka, wtqcznie
z ustawianiem roinych rzeczy zwiqzanych z

ubiorem? Ano, Thrillville jest o tyle oryginalny,

ze poza tym, ze przeglqdasz rozne tabelkl,

statystyki zwiqzane ze zwiedzajqcymi
(zadowolenie, gtod, pragnienie, znudzenie,
przeci?tne wydatki etc.) i uproszczone
rozliczenia zwiqzane z finansami (pozyczki,
koszty utrzymania, stawki dla pracownikow
ltd.), to osobiscie smigasz po swoim parku i

obserwujesz wszystko
z punktu widzenia zwyktego zwiedzajqcego.
Bez problemu wskoczysz na danq karuzel?

czy rollercoastera, by przebieg zabawy

a nawet pograsz w minigolfa! Ogolnie rzecz
biorqc gierki te sq bardzo proste, natchnione
oldschoolem, a nierzadko wr?cz gtupkowate, ale

zapewniam, ze potrafiq wciqgnqc z zadziwiajqcq
wr?cz skutecznosciq.

Wcale nie ukrywam, te Thrillville niezwykle
sympatycznie mnie zaskoczyto. tadny styl

graficzny, urocze parki peine dziesiqtek
najrozniejszych fantazyjnych "karuzel”, przejrzysty
i wygodny interfejs, a do tego swoista oryginalnosc
- ja to kupuj?. Nie dodc, ze tryb na jednego
gracza stopniowo i w nieliniowy sposdb odkrywa
karty oraz niuanse rozgrywki, to w dodatku te

rozliczne mini-gierki sktadaj^ si? na znakomity tryb

multiplayer, umozliwiajqcy zabaw? nawet czterem
osobom, czyniqc z tego tytutu naprawd? zacne
party game. Polecam obadac!

RECENZJE EUROPA

rosyjskiego drwala. I sam tu mozesz wszystko zaplanowac!

obserwowac z licznych kamer - wtqczajqc w to

widok z oczu (yeah!), czy tez fundujqc sobie
rezyserowany, dynamiczny mix uj?c. No swietna
sprawa! Atrakcyjnosc podnosi solidna roznorodnosc
parkow. Masz tutaj 5 wesotych miasteczek, a kazde
z nich dzieli si? na trzy odr?bne, utrzymane w
danej tematyce obszary - las ogrow, piraci, park
jurajski, ksi?zyc, horror, starozytny egipt, fantasy
etc. Chodzqc po danym lunaparku mozesz tez
rozmawiac ze zwiedzajqcymi, prowadzqc dyskusje

'

na rozne tematy, by si? z nimi zaprzyjaznic
(co w sumie po krbtkim czasie zaczyna bye
nuzq.ee i przeskakdjesz gadki bez czytania), a

nawet przystqpic do zawoddw oferowanych przez
najrozniejsze znajdujqce si? w parku atrakcje oraz
rozliczne gry arcade. A jest tego --'UUUHUHU HUUU
- od groma i troch?! Posmigasz futurystyc^hymi
gokartami (podobne do Future Street Race z ^
Cam's Canem Edit), zalapiesz si? tez za inne
odmiany wyicigdw, najrbzniejsze strzelanki - od

klasycznych scrollowanych shoot'em-up6w z

widokiem z gory, po FPP, pobawisz si?

w gry rytmiezne, platformowki,

, porozwiqzujesz puzzle,

Thrillville w do£c nietypowy, acz niezwykle atrakcyjny
sposob przedstawia spraw? zarzqdzania, budowy
i zabawy fantazyjnym wesotym miasteezkiem. Jested
szefem, na gtowie ktorego jest wybieranie kampanii
reklamowych (czasopisma, programy telewizyjne
- odbiorcy zr62nicowani), rekrutaeja i szkolenie
- w postaci mini-gierek - pracownikow (mechanicy,
sprzqtacze I zabawiaeze), przeznaczanie funduszy
na rozwoj i badania owocujqce nowymi atrakejami,

Ocena single: 7+

Ocena multi: 8

ElS WERDYKT Kalieg

' 0 @ «
ji Gra ekonomiczna, a jednoczesnie jazda

"karuzelami' i liezne mini-gierki - dobre multi!

'IINUoY ATARI
nuz^ce rozmowy HWWIfcW -

prostota

nieWbre mini-gierki 33 niezbyl iajne GRY PODOBNE:
Roil. .

7
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PLUSY
|

MINUSY
spora ilosc fur T slaba grata

A zaawansowany tuning
|
T sieflni soundtrack

pomaga wskaznik. Twoim zadaniem

jest takie operowanie kierownic^

oraz dozowanie gazu, by utrzymad
mozliwie glsboki slide. Nie jest to

specjalnie trudne, ponlewaz model

jazdy utrzymano w konwencji

arcade'owej jatki, I o ile w trybie drift

okazuje sis to caikiem przydatne,

tak na autostradach czuty uktad

a Jezeli zainspirowany filmem „Szybcy

i wsciekli: Tokyo Drift" postanowited

sprawdzic mozliwosci petnoletniego

Poloneza swojego taty, po czym
doszedies do wniosku, iz mimo napgdu na

tyl nijak nadaje sis on do driftingu, siggnij po
najnowszy produkt Namco. Wydriftujesz sis w
nim za wszystkie czasy...

Japofiski gigant wykupit stosowne licenqe, totez

w grze spotkasz wiele nawi^zafi do popularnego

filmu. Nie gorzej prezentuje sis garaz, w ktdrym

czeka na Ciebie sporo owocdw japoiiskiej i

amerykartskiej motoryzacji. Niestety, gdy
ujrzysz u dealera samochody, stwierdzisz, ze

cos z nimi nie tak... Mata ilosc polygondw oraz

topome tekstury nie przystajq grze ze schyfku

epoki PS2. Po szybkim zakupie bryki mozna udac

sis do tunera, kt6ry doda nieco ognia TVvojej

wydcigdwce. Tutaj jest juz wigcej powoddw
do zadowolenia, gdyz asortyment jest spory.

Mozna zmienic zawieszenie, zarzucic kwasne
nalepki i spojlery, a nawet wymienic silnik na

wi^kszy. Wszystko za flotg, ktdrq zbierzesz

wygrywajac kolejne pojedynki. Wiruj^c po

kierowniczy utatwia wpakowanie sis w
bandg i przegranie zawodow z kretesem.

Kto mial okazjs grac w Tokyo Extreme

Racer, z pewnosci^ bsdzie wiedziat, o

czym mowa. Ba, nierzadko odnosilem

wrazenie, ie gra hula na engine'ie

starenkiej gry - znajomo wyglqdat

nie tylko model jazdy i mozliwosci
miedcie wyszukujesz oponentdw - zaproszeniem tuningu, ale rdwniez samochody i trasy.

do zabawy jest mrugnigcie „dtugimi". Mozesz tez Te ostatnie s<t dlugie, ale biedne od

strony technicznej - do£d powiedzied,

ze sprawiajq wrazenie zawieszonych w
- czarnej otchtani. W dodatku ziarnista

grafa utrudnia zorientowanie sis, co

_ majaczy na horyzoncie. Mozna by to

^ ^ animacja. Jest to szczegolnie irytujg.ce

J- - —
przy wiskszej ilosd obiektow na

J*" mumc nmiscimV mm - cioss- drodze. Soundtrack niestety rdwniez™* “
»

nie kazdemu „zrobi". Co prawda^ •“ « japofiski hip-hop oraz inne podejrzane

send ' B.» ? beaty tworz^ niezty klimat tokijskiego

poiswiatka, jednak po dtuzszym

czasie P° P rostu zrezygnowalem z ich

odsluchiwania na rzecz delektowania

podbld do mlejsca spotkar, street-radngowcdvv,
si« diwl^kami masayp ktdre sa bardzo

gdzle zawsze czeka kilku ad»ersarzy. Poza
popra,,n

';
Jak "a prod“ l“fc p™stapl

standardowymi poSdlgami na gldmtych
"a 6az ‘e *"“• Fast and Fu

J

ous:

arteriach Toklo, gdzie llczy «e tylko I y,yl,cznle
TD "«»ko»o udane. Niestety,

skuteeznose, moZasz udad slg » gdry. Na
przy obeenym nasycenid rynku

serpentynach spraxdzisz zalety tytulovyego
»ySclg6» oraz vyyrainych Insplracjasch

driftu - kto pojedzle efektownle], vyygrywa.
sledmMetnlm Tokyo Extreme R. trudno

W ooanowanlo szariolacel forv
"nSi'tf sukc“- 0
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Tytut nie wnosi wiele do gatunku, ale mozezabawic.

0 Niecaly rok temu rynek

zaatakowato SCAR - Squadra
Corse Alfa Romeo, produkeja

traktuj^ca tylko o wozach
Alfy Romeo. Gra wzbudzita mieszane

uczucia - od strony technicznej „nie

robita", jednak przykuwafa uwags za

spraw^ rozbudowanej opeji „RPG".

Kolejne sukcesy podnosity umiejstnosci

kierowey oraz odblokowywaty elementy

kostiumu. Tym razem producent

poszedt krok dalej, inwestuj^c w
licencje znakomitych pojazdow. Przy-

gotowano 33 maszyny, m.in. ze stajni

Alfy, Bugatti, Chevroleta, Mercedesa,

Seata, Zondy i TVR. Wiskszosc z nich

to drogowe samochody, jednak s^ i

rasowe wyscigowki - np. Audi A4 DTM.

Pikanterii dodaje fakt, iz producen-

towi udato sis namowic koncemy na

zaimplementowanie zniszczen - kolejne

klepy wybijajq wise szyby i lampy oraz

sukcesywnie gn^ blachy. Niestety, do

petnego realizmu wei^z daleko...

O Ry walizaeja odbywa sis na 'orach

wyScigowych (Laguna Seca...) oraz w centrach

miast (Berlin, Londyn...)

.

strony. Potrafiq „wypraszac" z toru,

gdy jedziesz zbyt wolno, nie wahajq

sis skorzystad z dobrodziejstw tunelu

aerodynamieznego, a jezeli ktorys z

nich usiqdzie Ci na ogonie, bsdziesz w
opalach. Narasta wowczas zdenerwo-

wanie kontrolowanego przez Ciebie

zawodnika, ktore moze zakonezye sis

nawet opuszczeniem drogi w najmnlej

spodziewanym
momencie. Grafika jest

poprawna, tekstury

natozono starannie,

obiekty schludnie

wymodelowano, zas

animacja trzyma
poziom. O klimat dbajq

efekty specjalne

po mocniejszych „strzatach". Jednak

za spraw^ niewielkiej ilosci poly-

gon6w wy^wietlany obraz sprawia

nieraz nieco plastikowe wrazenie.

Dzwisk za to zastuguje na wyzsze
noty - silniki brzmiq przekonujqco, a

opony piszczqjak prawdziwe. Wyscigi

Milestone sklecito bardzo poprawny

model jazdy. Umiejstne wywazenie
misdzy symulacja a zrscznosciowkq

sprawia, ze do gry chstnie sis wraca.

Poziomu trudnoici nie winduj^ nawet

zmienne warunki atmosferyezne.

Co prawda jest mozliwa pelna utrata

kontroli nad maszynq, ale trzeba sis

o to raezej postarac. Nie oznaeza to

jednak sielanki na torze! Graczowi przy-

dalyby sis oezy naokolo glowy, gdyz

oponenci hardo szturmuj^ z kazdej

odbywaj^sis na licencjonowanych :

torach, wsrdd ktorych sq perelki

pokroju Hockenheim i Laguna Seca. ;

Seryjne maszyny srednio sprawdzajq ;

sis w takich warunkach, wise pomy- \
£lano tez o zawodach na gtownych :

ulicach metropolii. Umiejstnosci :

mozna sprawdzic m.in w ;

Berlinie, Barcelonie oraz ;

Londynie. Przed zabawq =

czeka na nas szkolenie pod :

okiem Gabriele Tarquini, r

kozaka z ETCC, kt6ry :

pomogt programistom w :

dopracowaniu gry, zas \

Tobie doradzi, jak wycisnv \

siodme poty z maszyny. \

Zna sis na rzeezy, gdyz :

po torze smiga wyjqtkowo :

agresywnie. Kolejne ;

sukcesy zamieniqTwojego ;

podopieeznego w bestis ;

zqdnq krwi. Zwycisstwa \

s^ bowiem nagradzane punktami, :

ktore mozna rozdysponowac misdzy :

poszczegblne umiejstnosci zawodnika E

- np. pokonywanie zakrstow, szybsz^ E

zmians biegow czy zwiskszonq ;

koncentracjs. Podobny rezultat ma \

zdobycie nowych elementow gardero- :

by. Evolution GT mocno pojechala na E

schemacie SCAR, jednak niewielkie r

poprawki oraz wachlarz samochodow E

sprawit, ze catosc prezentuje sis E

znaeznie doroslej. \
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Milestone osfto wzi?lo si? do roboiy. Wypada sprawOzic,..

V momentami piastlkowa grata'i
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awostkq o mozliwobciach mniejszych niz w przypadku
owej czy chodby mozliwobci kr?cenia filmow o dowolnej

- przyrzqd do rejestrowania obrazu. Pozostaje czekac, az Sony
temal hipotetycznej, ulepszonej wersji PSP. Sony chciato poznac
nnych funkcji, typowych dla PDA i kombrek. Hmm... [kilu]

dwojka bohale-

> row, wykonanie

gorszy 1-2 GRACZY

n map (MULTI), ONLINE

pigu+a Nintendo udost?pnilo list? gier, jakie ukazq sie na DS w Europie 1 si? to 22 kwietnia, na kiedy zapowiedziono premier? wersji USA.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy gra zawita do Europy. [kilu]
pierwszym kwartale nowego roku. Jest na niej - bagatela - ok. 70 tytulow,

w zwiqzku z tzym nie b?d? wymieniac wszystkith, a ogranitz? si? jedynie

do najwazniejszych (cz?sc z nich juz recenzowalismy w wersji USA).

Jedziemy: Children of Mana (12.01), Star Fox Command, Actionloop,

Freedom Wings (26.01), The Professors Brain Trainer: Logit /Memory,

Mech Assault Phantom War (styczen). Contact (2.02), Magical Storsign

(9.02), Mario Slam Basketball (16.02), Bomberman Land (23.02), Castle-

vania: Portrait of Ruin, Death Jr. And The Science Fair of Doom, Lunar

Knights, Xiaolin Showdown, Gunpey (luty), Mario vs. Donkey Kong 2:

March of the Minis (9.03), Rayman Roving RabbidsTM (15.03), Pokemon

Ranger (30.03), Zendoku, The Settlers (morzec), Phoenix Wright: Ace

Attorney Justice For All (I kwartaf), Theme Park (wiosna). [kilu]

Najnowsza odslona Pokemonow (Diomond/Pearl) znalazfa w Japonii

ponad 5 milionow nabywcow. Najwyzsza pora, by podbic Zachod! Stanie

MyJlicie nad zamianq klosycznego DS-a na wersj? Lite? Wstrzymajcie

si? na troch? - w Sieci pojawily si? ostatnio przecieki, ze Nintendo pracuje

nad... kolejnq odslonq dwuekranowego handhelda. Niewykluczone, ze

konsolka bpdzie miata nieco wi?ksze wyswietlucze... pod warunkiem, ze

faktycznie si? pojowi. Poki co traktujcie t? informacj? jako plotk?. [kilu]

Nintendo musiafo podpisac pakt z dioblem. Nie da si? inaczej wyjasnic

niezwyklej popularnosci DS-o w Japonii. Konsola od miesipcy nieustannie

zajmuje pierwsze miejsce w cotygodniowych rankingach sprzedazy,

jedynie w chwili premiery Wii DS zoslaf chwilowo zepchni?ty na drugq

pozycj?. Tylko w grudniu w KKW nabywcow znalazlo ok. 1,5 miliona

Lajtow, a na kazde 10 handheldow Nintendo przypadajq niespelna 2

egzemplarze PSP (stosunek sprzedanych gier wynosi 27 min do 2,8

min), [kilu]

Japonczycy grajq juz no DS we

w pelni trojwymiarowq (i calkiem

niezfq) wersj? Naruto, tymczasem

reszta swiata dostaje w najlepszym

razie tytuly pokroju Naruto: Ninja

Council 3. Jest to kontynuacja bijatyki

z GBA, z postaciami walczqcymi na

wielopoziomowych plonszach. W grze

znajdzie si? 40 misji, 20 postaci oraz

kilka trybow, w tym multiplayer dla

4 graczy. Premiera w polowie roku.

Sony wypubcito w kortcu kamerk? Chotto Shot. Dtugo wyczekiwany gadzet okazat si? mato przydatr
niektbrych kombrek. Rozdzielczobb 1,3 megapiksela mozna przeboleb, ale brak autofocusa, lampy b
dtugobci (ograniczenie to ma zniknqb w nowszych wersjach tirmware'u) dyskwalitikuje to urzqdzenia
znajdzie dla niego konkretne zastosowanie. Tymczasem firma umiebcita w Sieci ankiet? z pytaniaJ
opinie Graczy na temat wbudowanego dysku twardego, wyjbcia TV, kamery, radia, ttumacza i szeM

Wampirza seria Konami zaczyna mi przypominab “Niekortczqcq si? opowiesc".
Castlevania gobci na handheldach Nintendo od szebciu tat i chod kazda kolejna cz?bb
prezentuje si? podobnie do poprzedniej, tykam je wszystkie z apetytem wygtodniatego
rekina, ktbry wyczut krew. Evergreen, moi drodzy.

|
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Zresztq nowosci w Portrait of Ruin nie

- ‘'jSHHil '"jSMBHt - brakuje. Co powiecie na mozliwobc

gry dwoma postaciami? Pierwszq z

nich jest zwiqzany z rodem Belmont

• > llll
1

IJJJ Jonathan, ktbrego najlepszym

* przyjacielem jest bicz o wymownej

I *f nazwie Vampire Killer. W podrbzy

towarzyszy mu Charlotte, mtoda

/ i' :

:

•
•: i']!'

- adeptka nauk tajemnych, walczqca

\ za Pomocq magicznych ksi^g, z
1

^
;<}v •

,
V * J V |- ,

"
-V

’ ' ^TCh wyskakujq r6zne dziwactwa.

Dnjfla P<*ta6 tontrolowana jest

jfa.f/j IMfr/V ' it'/
przez konsol? i chod nie grzeszy

\ :

--
ona inteligencj?, pomoc w formie————‘

—

- automatycznego odganiacza
nietoperzy bardzo si? przydaje, zwi?kszajqc przy okazji widowiskowobd gry. Pomocnika mozna
rzecz jasna wylqczyb albo jednym klikni?ciem uczynib z niego glbwnq postab. Miejsc, w ktbrych
skorzystanie z pomocy towarzysza jest niezb?dne,

|

;
L

, r ..

1

nie ma zbyt wiele, ale potencjal zostal wykorzystany U’Tjk ||
j:i |{ H

w sposob nalezyty i, co najwazniejsze, nie zmienit |li,l|T ,;#
/'JL i

si? charakter gry. Chob nie obrazitbym si?, gdyby I ^ fcP IS 8 §§2^
zagadek bylo wi?cej. CV.40

gj pg

Obszarem dziatari Drakuli jest tym razem nie tylko I

K™3
69 60LO

®
i 53dv

jego wtasne podwbrko (czyt. zamek), lecz takze 7i7r~T:
>M

‘

zewn?trzne lokacje - tytutowe Obrazy Zniszczenia, C
J

? J2$3
przedstawiajqce skutki II wojny bwiatowej, w trakcie ‘

a2Q
**

ktbrej dzieje si? akcja gry. Lokacje typu zrujnowane
| 1m, SP

3

miasteczko, mroczne knieje czy wn?trze piramidy . :
- ,T J '

pLL'
.

-
~

'

to dla serii nowobc, kt6ra w zaden sposbb nie psuje
' *

doskonatego gotyckiego klimatu. Szkoda tylko. ze

mapy S3 stosunkowo proste, jedynie zamek przypo- r i«
j
J

mina labirynt Za to designerzy jak zwykle nie dali vcP ij

data. Bestiariusz nowej Castlevanii wystarczylby |y V '
'

do zapetnienia przeciwnikami 10 innych gier. fft

Jest tu doslownie wszystko - od tartczqcych lalek
"

i upiomych sprzqtaczek, przez skaczqce skrzynki U "
.
{i. '

f
i latajace meduzy, po zajmujqce caly ekran (i

j|J

S

rewelacyjnie animowane) golemy. Prawdziwa orgia -
f|

-l
'

I

Post?p w stosunku do

poprzedniej cz?Sci

jest bardzo wyrainy, ^

wykorzystanych

efektbw i poziomu

wykonania przeciw-

nikbw. Konami znbw

wyznacza standardy,

zmyslbw. Wiqkszobb nie wymaga
szczegblnie wyrafinowanej taktyki, » fiy.
chob dzi?ki dodatkowej poetfcci J’ 'Jct
mozliwobci znacznie wzrosty (mozna

np. Iqczyb ataki).

Portrait of Ruin nie korzysta z systemu dusz
- zamiast tego zwyczajnie "pakujemy" postacie

i oczywibcie zbieramy bronie i przedmioty. Setki

broni i przedmiotbw! To juz znak rozpoznawczy

serii, ktbrego nie popsulo pojawienie si? drugiego

bohatera. Tradycyjnie na odkrycie czeka kilka

dodatkowych trybbw i nowe postacie. Brakuje

jedynie opcji cooperative - dwa proste tryby

multiplayer to tylko ciekawostka, podobnie jak

mozliwobb zabawy online. Dodatkiem atrakcyjnym

wylqcznie dla zapalonych kolekcjonerbw jest sklep

pozwalajqcy na handlowanie przedmiotami.

Wizualnie gra trzyma najwyzszy poziom,

porazajqc ilobciq i stopniem dopracowania detali.

Graficy umiej?tnie polqczyli kilka technik, m.in.

tradycyjnq animacj?, sprite'y i modele 3D, stosujqc

przy tym caty szereg bardzo efektownych sztuczek

(przezroczystobc, plynne przenlkanie, system

do ktbrych konkurencja

nawet nie prbbuje si? zbtizyb. Oprawa audio jest

typowa dla serii, nowobciq S3 kwestie gtoszone

przez postacie np. podczas zmiany bohatera.

Szkoda, ze dialogi nie S3 czytane.

Jebli jesteb fanem serii, nie masz si? nad czym
zastanawiab. Jesli jeszcze nie grateb w zadnq

Castlevani?, kup ktbrqkolwiek z cz?sci na DS
lub nawet GBA (moie z wyj3tkiem pierwszej)

- wszystkie S3 bwietne. [kilu]

IA>+XA Jtt



0
W pewnej odlegtej galaktyce wszystko ma si? dobrze - wielki George

liczy kas?, a Star Wars zarabia na siebie i rancho Skywalkera. Na

popularnoSci sagi postanowit skorzystad Ubisott, prosz?c Lucasa o

licencj?. Lethal Alliance przekazano w tapki legendarnego juz Ubisott

Montreal, ale nie mySIcie, ze ojcowie Sands of Time pracowali nad now? odston?

Gwiezdnej Sagi - to studio rozwin?to si? do tego stopnia, ze kilka projektbw naraz

nie jest dla nich problemem. Czy handheldy dostaty od Kanadyjczykbw godnego

nast?pc? Swietnego Shadow ot the Empire?

Akcja Lethal Alliance umiejscowiona

jest gdzieS pomi?dzy III a IV epizodem

Gwiezdnej Sagi, wi?c napotkacie na

swojej drodze kilku znanych z kinowego

ekranu bohater6w. Rianna Saren,

gtbwna bohaterka gry, jest zupetnie

now? postaci? i nie ma nic wspblnego z

naukami Mistrza Yody - to najemniczka

pod?zaj?c? bardziej Sciezkami Hana

Solo, niz Luke'a Skywalkera. Wsp6lnie

ze swoim kompanem, droidem o

imieniu Zeeo, wykonuje kolejne

zlecenia. Ich realizacja odkryje przed

Wami nieznane dot?d w?tki fabularne.

PSP wydawato si? doskonal? platform?

do zrobienia gry TPP. Jednak poprzeczka

na tej konsolce ustawiona jest wysoko, a

tytut wygl?daj?cy jak produkcja na PS2

sprzed 5 lat raczej tutaj nie zarz?dzi.

Rzeczywiscie, opraw? Lethal Alliance

moina okredlid w wersji na PSP jedynie W'fM 1
jako mezt? - meduze lokacje, spadkl

framerate'u i drednie tekstury. Ale catodd
_ , „

okazuje si? znacznie bardziej ciekawa,

kiedy zobaczymy, co potrafi Rianna. Alie-

nowa laseczka, chociaz nie jest Jedi, ma
cod na ksztatt energetycznego miecza,

ktdry na bliski dystans skutecznie przerobi kosmlczn? szumowin? na proszek.

Drugim fajnym patentem jest robocik Zeeo - dzi?ki niemu Twi'lek moze "odstawiad"

Maxa Payne'a, wykonuj?c efektowne skoki w slow motion z jednoczesn? opcj?

strzelania z blasterdw. Standard, ale cieszy. Zeeo przyda si? rdwniez - niczym

R2D2 - do otwierania zamkni?tych drzwi, a takze podrdzowania po dcianach

(magnes) oraz wykonywania ekwilibrystycznych skokdw. Ten ostatni motyw wyrai-

nie przywodzi na mysl Sands of Time - tak, Ubisoft Montreal jednak pami?ta o

swoich korzeniach. Reszta gry to standardowy TPP - biegamy, naciskamy kolorowe

guziczki i zbieramy amunicj?.

Galaktyka pozwala wzbogacid si? jedynie

dmiatkom - na takowych w wersji PSP czeka

dwuosobowy tryb (Ad Hoc), ktdry opiera si? na

walce i zbieraniu fupdw "wypadaj?cych" z wrogdw.

Za kas? mozemy sobie kupowad upgrade'y.

Generalnie - zadna podnieta. Wersja DS

wprowadza miodny tryb multiplayer dla 4 graczy

oraz kilka dodatkowych trybdw rozgrywki, ktdre

zdecydowanie pozostawiaj? w tyle deathmatch

z wersji PSP.

Recenzja dobiega kortca, a niektdrzy z Was mog?

zadad pytanie: sk?d takie oceny? Lethal Alliance

to na pewno nie poziom Shadow of the Empire,

ale - nie oszukujmy si? - to nadal “Gwiezdne

wojny". Wystarczy ustyszed t? legendarn?

muzyk? i od razu wracaj? wspomnienia. To po

prostu awanturnicza przygoda z rozwalaniem

Stormtrooper6w w tie - nie sposdb odm6wid jej

klimatu. Sporym zaskoczeniem okazata si? dla

nas wersja DS, racz?ca nas ptynnym engine'em i

duz? ilodci? detali - deweloper wyrainie staral si?,

by wykorzystad jak najlepiej mozliwodci konsolki

Nintendo. Nowa gra to mify powiew dwiezodci

w temacie ze wzgl?du na ciekawe zagadki i

pomystowo zaprojektowane levele - czasem warto

odtozyd na bok wystuiony miecz dwietlny

i przypomnied sobie, ze "Gwiezdne wojny" to cod

wi?cej, niz tylko charkocz?cy dfwi?k oddychaj?ce-

go przez mask? Vadera! [mazzi & dzujo]

Square Enix to nie tylko Final

Fantasy. Firma postanowila

przeniesc na DS kolejnq wielkq

serie - Dragon Quest! Dziewiqta

cz?sc sagi, na DS noszqca

podtytul Protectors of the

Sky, bpdzie bardziej zrqcznosciowym RPG z trojwymiarowq

grafikq, przeciwnikami widocznymi z daleka (bez losowych

walk) i potyczkami rozgrywajqcymi si? w czosie rzeczywistym

(mashowanie przyciskow zamiast wybierania polecen w

menu). W prace zoangazowaly sip wszystkie zwiqzane z seriq

postocie, w tym ojciec serii Yuji Horii oraz Akira Toriyama

I
(znany dzipki komiksom "Dragon Ball" i "Dr. Slump"),

odpowiedzialny za wizerunki postaci i
przeciwnikow. Fabula

ma miec bezposredni zwiqzek z pozostalymi czpsciami

serii (nie bpdzie to wipe spin-off). Podobnie jak FF: Crystal

Chronicles, gra oferowac bpdzie tryb cooperative dla 4 graczy.

Prace nad nowym DQ trwajq od roku i potrwajq jeszcze raz

tyle. Premiera wersji anglojpzycznej - 2008. [kilo]

Znane sq kolejne detale na temat przygotowywanego na

DS Final Fantasy XII: Revenant Wings. W odroznieniu od

pozostalych RPG od Square Enix, nowy FF bpdzie posiadol

dwuwymiarowq grafikp, a takze system walki przywodzqcy

na mysl strategip czasu rzeczywistego. Postacie z naszej

druzyny bpdq outomatyeznie atakowaly przeciwnikow, choc

oczywiicie bpdzie im mozna wydawoc komendy.

Data premiery gry nie jest znano. [kilu]

Line Rider ma bye drugim po

|
Alien Hominid komercyjnym

produktem, ktorego pierwowzor

dostppny byl w Sieci za darmo

w dziofajqcej w przeglqdarkach

internetowych wersji flash.

Dzielo grupy inXile cipzko jednak nazwoc grq - jest to prosty

program, pozwalajqcy na rysowanie... linii, po ktorej nostpp-

nie smiga szalony saneezkorz. Brzmi to malo otrakcyjnie, lecz

Line Rider ma w tej chwili rzeszp wyznawcow, tworzqcych w

swoich przeglqdarkach male dziela szluki. Gra ma sip ukazoc

w drugim kwartole na DS i Wii. Pierwowzor znajdziecie pod

adresem www.official-linerider.com. [kilu]

Lyzk? miodu dla grywalnoSci jest

pomyst na kooperacj? Rianny

z Zeeo, co daje dost?p do kilku

dodatkowych technik i atakbw.

W wersji na DS-a wykorzystano

z powodzeniem ekran dotykowy,

umozliwiaj?c lepsz? orientacj? w
przestrzeni (tzw. free look).
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. klimat w braki w stc

A Star Wars T do wersji P

fF=LTF=>. WERDYKT
UBISOFT PRZYG0D0WA

0 0
pol?zny klimat kiopskie cul-scenki

Star Wars czasami bardzo

wspotpraca z Zeeo sztampowa

1-2 GRACZY

AD HOC

Najnowsza wersja oprogra-

mowania dla odtwarzaczy iPod

pozwola na instalowanie prostych

gier, sciqganych odplatnie

z serwisu iTunes. Zdaniem

analitykow prawdopodobne jest,

ze Apple zamierza w przyszlosci

bardziej powaznie podejsc do

rynku elektronieznej rozrywki. Na

przeszkodzie stoi konserwatywna

polityka firmy, ktora musialaby pozwolic innym firmom

na czerpanie profitow z tworzonych na iPoda gier. Poki co

posiadaeze PSP i DS mogq spac spokojnie • poki co gry z

iPodow (m.in. Zuma, Tetris i Mahjongg) mogq konkurowac w

najlepszym razie z produkejami na kombrki. [kilu]



Gra jest stosunkowo prosta. Dla nowicju-

szy to z pewnodciq zaleta, za to weterani

szybko zaliczq nawet najtrudniejsze

zadania. Krokiem wstecz jest usuni?cie

revertow - triki automatycznie Iqczq

si? w combosy, pod warunkiem, ze

wykonujemy je w malych odst?pach

^
tA
I-4GRACZY

(MULTI), ONLINE
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» multiplayer, tem- otwarte lokacjeA po, grywalnosc ’ sqlepsze

W Tonym Hawku najfajniejsza jest swoboda. Mozna do woli

jezdzic po rozleglych planszach, wykonujqc te zadania, ktore w
danej chwili najbardziej nam odpowiadajq. Juz poprzednia cz?sc
w pewien sposob zerwata z tradycjq, oferujqc tryb fabularny, w ktorym
konsola sama podsuwata kolejne questy. Tym razem autorzy posun?li si?
dalej - otwarte, duze lokacje zastqpiono dtugimi zjazdami, ktore co prawda
rowniez petne sq ramp, barierek do grindowania i halt pipe'ow umieszczonych 50
m nad ziemiq, za to ze wzgl?du na nachylenie terenu beztroska eksploracja nie

jest mozliwa. Zasady nie zmienily si?,

wzrosto jedynie znacznie tempo. Wciqz
do zaliczenia sq zadania polegajqce

na zdobyciu odpowiedniej liczby

punktow, wykonania rekordowego
combo, zebraniu rozrzuconych po
planszy znaczkow czy wskoczenia w
trudno dost?pne miejsce. Dodatkowo
w gtdwnym trybie rywalizujemy z trdjkq

oponentow, starajqc si? najszybciej

dojechac do mety, zdobyc najwi?kszq

liczb? punktow albo popisac si?

najlepszym stylem. Wol? jednak
bardziej tradycyjne zadania, Tony nie

sprawdza si? dobrze jako wydcigi.

takim tempie reverty grozityby potamaniem palcow. Nie
ustrzezono si? niestety niedopatrzeh. W jednym z typow
zadan podczas wykonywania triku czas mocno zwalnia,

a kamera zatrzymuje si? przy rampie. Kontrolowanie

majaczqcej w oddali postaci przypomina ciuciubabk?.

Na szcz?scie zadan tych jest raptem kilka.

THDJ jest grq krotkq - dobry Gracz zaliczy oba gtowne tryby w par?
godzin. Zadan i tras jest zdecydowanie za mato, chod te ostatnie sq
przynajmniej zroznicowane - jest nawet tor w gorach (dmigamy na
swowboardzie!) oraz lokacja, w ktdrej jezdzimy na mountainboardzie

(nisko zawieszona deska z duzymi kolkami). Jednak samodzielna zabawa
nie daje takiej frajdy jak w poprzednich cz?dciach i dopiero w multi gra rozwija

skrzydta. Mozliwa jest zabawa w trybie lokalnym albo online, z osobami z listy

przyjacidt (dost?pny jest wowczas czat glosowy) albo losowo wybranymi przez
serwer. Dopiero tutaj umiej?tnosd wykr?cenia combo za kilka miliondw punktow

naprawd? si? przydaje. Fajnym dodatkiem jest mozliwosd stworzenia niemal od podstaw
wlasnej postaci. Mozna nawet przerabiac decki
i ciuchy w wygodnym edytorze. Szkoda, ze
nie ma mozliwosci dciqgania nowych zadan
(na serwerze co jakid czas pojawia si? nowy,
bonusowy quest, ale to tylko ciekawostka).

Gra korzysta z tego samego cel-shadingowego
silnika co American Sk8land. Animacja jest

plynna, na ekranie wyswietlane sq wszystkie
niezb?dne informacje, w tie przygrywa
punkowa (dodd malo zrdznicowana) muzyka.
Co prawda gra dwa razy mi si? zawiesila, ale

pewnie po prostu miatem pecha.
Proba polqczenia Tony'ego z SSX wypadta
calkiem niezle. Szkoda tylko, ze gra nie jest

dluzsza. Jej ogromnym atutem jest natomiast
multiplayer. [kilu]

i graficzna systemu walk

ciekawych konceptdw, jak chodby
ograniczenie spozywania zwi?k-

szajqcych energi? przedmiotdw
pojemnodciq zolqdka bohatera,

mozliwodd opiekowania si?

wirtualnym zwierzqtkiem, czy
korzystanie z majqcych okredlone

dzialanie kart kolekcjonerskich.

Sterowanie jest dziecinnie

proste, gdyz gra prawie

catkowicie korzysta ze stylusa

i ekranu dotykowego. Niestety,

ta prostota ma rdwniez mniej

korzystne oblicze, co widad

chodby podczas walk. Wladciwie

Gracz jest z nich wylqczony,

wi?c zapomnijcie o strategii

i erpegowym kombinowaniu.
Terry wymachuje mieczem, zad
nasza rola ograniczona jest

do mozliwodci rozpocz?cia i

zakoriczenia pojedynku. Malo
satysfakcjonujqca ewentualnodd
dla kazdego weterana serii Final

Fantasy, przyzwyczajonego do
rozbudowanych potyczek.

Pordwnywanie klasycznych i wspdlczesnych gier jest od zawsze tematem debat
zardwno pomi?dzy milodnikami nowoczesnej oprawy A/V, jak i osobami, ktdre pasjo-
nuje oldskulowa umownodd. Atlus dokonalo niezwyktego eksperymentu i polqczylo ze
sobq te dwa na pozdr wykluczajqce si? dwiaty. W efekcie otrzymalidmy zadziwiajqcq

hybryd?, ktdra w rdwnych proporcjach czerpie zardwno z przeszlodci, jak i terainiejszodci
- postmodernistyczny Contact jest w koncu dzieckiem teamu odpowiedzialnego za zakr?conq gr?

Zaskakujqce jest, jak wiele Contact ma wspdlnego z jednq z najbardziej cenionych gier RPG na
konsole - slynnym Earthbound na SNES-a. Osoby majqce z niq stycznodd od razu poznajq ten
banalny, ale pi?kny w swojej prostocie styl grafiki. Bohaterowie - s?dziwy protesor (zywcem
wr?cz wyciqgni?ty z wczesnej generacji gier na NES-a) oraz chtopak o imieniu Terry
- pochodzq z dwdch rdznych dwiatdw, ktdre w niewyjadniony sposdb si? ze sobq stykajq.
Zupelnie jakbydmy grali w dwie rdzne gry (na dwdch ekranikach mamy rdwnoczesny podglqd
na oldskulowy-izometryczny oraz „nowoczesny” dwiat). Sukces w grze zalezy od interakcji

pomi?dzy dwoma postaciami. Co ciekawe, nie wcielamy
si? bezpodrednio w zadnq z postaci, a jedynie wydajemy

*

\ ifTi okredlone komendy. Gracz zostal w grze postawiony w
I '

roli istoty wyzszej, obserwatora, ktdry patrzy „z gdry" na

I
'!

, przebieg akcji, pomagajqc bohaterom w ich misji. Podkre-

|
61a to poczqtkowa sekwencja gry, gdy protesor zwraca si?

^ bezpodrednio do Gracza, osoby po drugiej stronie ekranu.
Oprawa muzyczna odzwierciedla klimat gry, prezentujqc
zardwno wpadajqce w ucho melodie, jak i stylizowane na
NES-owq modi? oldskulowe „brzd?kolenia" w tie.

I ® Rdwnie unikalnie prezentuje si? zabawa w tworzenie

Kl II io| wlasnej postaci. Bohater w trakcie gry zdobywa rdzne

lBg*S Wfcfek. ubrania, dajqce dost?p do specjalnych zdolnodci - np. strdj

H;. kucharza pozwala korzystac z kuchni i smazyd tarn zdobyte
SpKllll z ubitych zwierzqt mi?so czy mieszad ze sobq rdzne ziola.

Co powiecie na 30 rdznych statystyk, pozwalajqcych na
swobodne kreowanie odpowiadajqcych Waszym gustom

Hj postaci? Obok tego Atlus wprowadzi' szereg innych

Contact to prawdziwy cukiereczek, ktdry
zasmakuje osobom szukajqcym powiewu
dwiezodci w skostnialym dwiecie gier

wideo. Do genialnodci sporo temu tytulowi

brakuje, niemniej jednak posiada kilka

niepodwazalnych atutdw: zagadkowq
fabul? oraz calq masq niespodzianek
przygotowanych przez lubiqcego ekspery-
menty developera. Ja sprdbowalem i nie

zaluj? 20 godzin dobrej zabawy, chociaz
oczekiwalem duzo wi?cej niz otrzymalem.

[Mazzi]
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0 W poprzednim, pierwszym na DS Kirbym

(Power Paintbrush), developer zdecydowat si?

na zastosowanie nowatorskiego sterowania,

wykorzystuj^cego wytqcznie dotykowy ekran.

! Chod efekt byt bardzo dobry (w odrbznieniu od Yoshi

j

Touch & Go gry nie sposob uznab za "demo techniczne"

DS-a), tym razem autorzy zrezygnowali z innowacyjnych

NOWY KIRBY TO ZABAWNA, SWIETNIE ZROBIONA
PLATFORMOWKA, CO PRAWDA GRA NIE JEST ANI NOWA-
TORSKA, ANI TAK ROZBUDOWANA - IDEALNA DLA NIECO
MLODSZYCH GRACZY.

I rozwiqzan na rzecz sprawdzonego, by nie powiedziec

t oklepanego schematu. Mimo kilku wykorzystujqcych

stylus nowosci gra moglaby spokojnie wyjSt na GBA.

Najbardziej rzucaj?ca si? w oczy (cho6 wciqz tylko

kosmetyczna) zmiana to mozliwosd gromadzenia JtSIku

przedmiotow naraz. Jak wiecie, r6zowy;bohater jest

praktycznie bezbronny, dopdki nie pochlonieTdostownie)

jakiegoS przeciwnika. Mozliwe jest wowczas przej?cie

jego zdolnoSci i np. plucie ogniem, strzelanie promieniami

lasera, wymachiwanie mieczem, miotanie gwiazdkami

shuriken, zamrazanie, podpalanie czy (zgodnie z

niedawnq modq) wykonywanie kopa apblobrotu. Do tej

pory zdolnoSc mozna byto przybrad Jedynie od razu po

pochtoni?ciu oponenta, tym razem gromadzone sq r

one w zotqdku bohatera i mozemy je przywolac w
dowolnej chwili (rezygnujqc z aktualnie przybranej

|

formy). Mozliwe jest nawet ich

mieszanie, np. tqczqc miecz z

kulq ognia otrzymujemy...

nie trudno zgadnqc co.

Kazda z nowych form

!
oferuje przynajmniej

kilka rodzajdw ataku,

przy czym najciekawsze

zwykle nie sq dost?pne

od poczqtku.

|
Kirby nigdy nie byl szcze-

I gdlnie wymagajqcq grq. Teraz,

I dzi?ki mozliwosci gromadzenia

1 umiej?tnosci, stat si? jeszcze

l prostszy. Biegnqc do przodu mozemy •.

k odkryc wi?kszo$c plansz w 2-3 godziny,

jednak by naprawd? ukonczyc gr?. nalezy zbierad

kryte na kazdym z leveli skrzynki (i przeznaczyd na to

Tkukrotnie wi?kszq ilosc czasu). Cz?sto potrzebne sq do

igo konkretne umiej?tno§ci, niekoniecznie dost?pne na

Tlanej planszy. Na ratunek przychodzi zotqdek bohatera.

d Gracza wymagana jest jedynie dobra orientacja i

i pami?c. Walki z bossami to rdwniez znany schemat,

odrobin? swiezoSci

zapewnia jedynie

pewna zmutowaric

mysz pojawiajgca

si? pod koniec

niektorych plansz

zzamiarem
zwpdzenla skrzyn-

ki. ktdrq wtaSnie

znaleflidmy. Poza

tym gra zawiera

mas? bonusowego

stulfu - mozemy
zbierad gwiazdki,

serduszka, figurki,

odkrywac artwork!,

muzyczki, nowe
kolory bohatera

i inne, rdwnie

(nie)przydatne

rzeczy.

. Piszqc, ze gra moglaby wyjdd na GBA,

^riiatem na mydli takze opraw?. Pewnie,

jest kolorowo, bajkowo, plansze sg swietnie

wykonane (chod z reguly malo rozbudo-

wane i liniowe), a postacie mimo malych

rozmiardw prezentujg si? doskonale, ale

do tego wszystkiego nie jest potrzebny

wydajny procek. To samo da si? powiedziec

o muzyce. Mimo to jest Swietnie.

Nowy Kirby to zabawna, Swietnie zrobiona

platformowka, idealna dla nieco mlodszych

Graczy. Co prawda gra nie jest ani

nowatorska, ani tak rozbudowana,

jak chodby Kirby & The Amazing
Mirror (GBA), ale... kto

powiedziat, ze musi taka byd?

[kilu] _

PS. Data premiery

w Europie nie jest

pdki co znana.

Niewyjjluczone

tez, ze zmieni sie

podtytut.

WERDYKT
NINTENDO PLATFORMOWA
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Aprzerdznychtorm schemat (00V

pigula
Developer Totally Games, 3

znany glownie dzieki •«?
^
Vfl

pecetowej serii Star Wars: X-Wing, •

przygotowuje na PSP action .

RPG o nazwie Alien Syndrome. 'v

Najprosciej mowiac b?dzie to

(uturystyczna, trojwymiarowa

(choc z akcjq przedstawionq z

gory) odmiana Diablo, z setkami

przeciwnikow, dziesiqtkami broni

i przedmiotow i rozbudowanym systemem rozwoju postaci. Mocnq strong AS ma bye

tryb multiplayer (4 graczy). Gr? wyda Sega w polowie 2007. Co ciekawe, powstaje tez

wersja na Wii. [kilu]

PSP dostanie remake doskonalej turowki z PSone - Final Fantasy Tactics. Gra w

Japonii nosic bedzie podtytul Shishi Sensou, pojawiq sip w niej nowe typy postaci i

cel-shadingowe wslawki filmowe. Innych zmian zapewne nie b?dzie, nie wiadomo tez,

kiedy gra ukaze sip w Japonii i czy opusci jej granice. [kilu]

W amerykaiiskich kinach w polowie pTTTT” --—-teS

grudnia premier? mial remake filmu «i

"Rocky Balboa". Z tej okazji Ubisoft

przygotowal grp pod tym samym tytulem.
1

Nie pisalbym o tym, ale poprzednia,
^ 1 1 ”

wydana kilka lat temu wersja gry byla —
* ^

' -

—

bardzo dobra, wipe moze tym razem

b?dzie podobnie. [kilu]

Sony nawiqzalo wspolprac? z popularnym sklepem internetowym Amazon. Zajqc

ma si? on cyfrowq dystrybuejq filmow no PSP. Uzytkownicy za oplatq sciqgac beda

plik z obrazem na PC, skqd b?dzie go mozna przeniesc na handhelda. Usluga ma

ruszyc na poczqtku roku. Nie wiadomo, czy b?dzie ona dost?pna dla Europejczykow.

Amerykariski oddzial Sony przygotowal dla Graczy prezent w postaci darmowego

poradnika do Loco Roco. Znajdziecie go pod adresem http://tinyurl.com/yx9wy9, o

ile Sony nie usun?lo go jeszcze ze swojej strony. Co jeszcze? W jednym z wywiadow

przedstawiciele filmy dali do zrozumienia, ze trwajq prace nad kontynuaejq tej

niezwykiej gry! [kilu]

Przygotowywany m.in. na PS2 Burnout: Dominator ukaze si? takze na PSP. Pracuje

nad nim EA, premiera ma si? odbyc w pierwszej polowie roku. [kilu]

Na dowod, ze prace nad Final Fantasy

VII: Crisis Core faktyeznie trwajq, Famitsu

zamiescilo obszerny material na lemat gry.

Co prawda swiezyeh informaeji wciqz jak na

lekarstwo, za to zobaezye mozemy m.in. toki

oto obrazek Aeris. Prawda, ze ladny? [kilu]

Na oficjalnej stronie Killzone Liberation
,

7 T

~

(http://www.killzone.com) pojawilo si? '
k J .

,

demo gry. Zawiera ono jednq misj? w air* -•*-»
trybie single ployer oraz |ednq map? dla -

multiplayera. Demo wymaga firmware'u w 7‘ _
wersji 3.02. [kilu] r—L /.

Eidos potwierdzil wydanie no PSP gry Tomb Raider: Anniversary, czyli remake'u

pierwszej cz?sci przygod slynnej pani archeolog. Gra korzystac ma z silnika Tomb

Raider: Legend, sama rozgrywka pozostanie (na szcz?scie?) niezmieniona. Data

premiery nie jest znana. [kilu]

Seks i gry wideo - temat wyjqtkowo

oklepany. Chyba jednak da si? na nim

zarobic, skoro Conspiracy Entertainment

przygotowuje na PSP symulator golfa

Pocket Pool, w ktorym bonusem b?dq

zdj?cia rozneglizowanych modelek. I to nie

byle jakie, bo stworzone przez znanego

fotografo J. Stephena Hicksa. Gra zawierac

b?dzie 100 fotek oraz 20 filmikow.

Jeszcze w tym miesiqcu w USA ukaze si?

Legend of Heroes III: Song of the Ocean,

czyli trzecia cz?sc klasycznego japonskiego

RPG, znonego w KKW jako Gagharv Trilogy.

Wciqz niestety nie wiadomo, czy seria zawita

do Europy. [kilu]
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com smoczego
znaku, bo reszcie

Graczy szczerze

odradzam zakupu.

[M@jk]

iSHOT-CtKAn

\
F Pierwsze, co irytuje w

*
‘

• pordwnaniu z duzym

-<«v. •

; .

bratem, to dluzsze

i
loadingi (oczekiwanie na

"T '

i
kole

in3 walk? prowadzi

rib V.'ik -^K .“/ do szewskiej pasji).

1 "ij W " *%..•, / //' Zlikwidowano online w^ ' /'/// trybie multi, w zamian
' oferujqc pojedynki z

kumplem (WiFi) oraz 30 grywalnych zawodnikdw dost?pnych

od samego poczqtku (m.in. Ermac, Jax, Blaze czy ekskluzywni

bossowie z wersji na GaCka - Goro i Shao Kahn). Opr6cz
klasycznej bitki 1 na 1, b?dqcej motorem nap?dowym produk-

cji, dost?pne sq znane juz mini-gry: uktadanka wzorowana na
Super Puzzle Fighter II Turbo (Puzzle Kombat) oraz odmiana
szachdw przypominajqca do ztudzenia starusienkie Archon
(Kombat Chess). 2 lata temu stanowily one atrakcj?, dzid juz

nie bardzo. Ponadto nie poskqpiono takze cmentarzyska z

ukrytymi sekretami oraz fabularnej Jazanki-nawalanki" zwanej

Konquest. Ta druga legitymuje si? kompletnie niedopracowanym
voice-actingiem (cz?sto dochodzi do absurdalnych sytuacji,

gdy osoba minima jakid czas temu dopiero zaczyna do Ciebie

przemawiad), frustrujqcymi tutorialami, no i wspomnianym
wczedniej czasem tadowania dochodzqcym do 20 sekund. Zenu-
jqce. W Unchained znalazt si? takze jeden pozornie nowy tryb

- Endurance Mode. Jest to swego rodzaju odmiana survivalu,

czyli strumiert niekortczqcych si? przeciwnikdw, ktdrym nalezy

stawiad czola. Warto takze wspomnied o sterowaniu -

PSP-kowy krzyiak tradycyjnie w temacie mordobid nie staje na

wysokodci zadania. Niektore sekwencje i kombinacje przy braku

odpowiedniej naktadki niezwykle ci?zko wykonac.

Wizualnie MKU prezentuje nieco ubozszy poziom niz w wersji

na Czarnul? - detale zostaty odpowiednio zredukowane. Na
szcz?dcie nie wplywa to na doznania ptynqce z gry, zwlaszcza
ze zostata zachowana plynnodd animacji. Nie mozna mied takze

zastrzezeh do muzyki i etektdw dzwi?kowych. Gra, majqc u

swojego boku konkurencj? w postaci Tekken: Dark Ressurection,

nie ma szans wyjdd obronnq r?kq. Ba, ci?zko mi jq nawet polecid

wjernym wyznaw- ~ w[InwTFFTF3 WERDYKT
MIDWAY BIJATYKA

0 ^"©5
-

plynno onimacja port MK z 2004 r. 1-2 GRACZY

^^^Pokolenie urodzone w polowie lat 80.

przezywato swojq dwiadomq mlododc
w okresie wielkich przemian w naszym kraju,

ktdre nie omin?ly takze i telewizji. I tak, gdy

nasi politycy uczyli si? na nowo demokracji, w
telewizji pojawil si? kanai, na ktdrego oglqda-

niu marnowalem wspolniez rdwiesnikami wiele

godzin - Cartoon Network. „Two stupid dogs"

czy tez Johnny Bravo" to kawal wspomnieri dla

kazdego wychowanego w tamtym okresie. I w
duzej mierze dla tych zyjqcych wspomnieniami

powstala scigatka przypominajqca chodby

Mario Kart. Szkoda tylko, ze ekipa Eutechnyx

podeszla do gry idcie wyrobniczo i stworzyla

maksymalnego przeci?tniaka. W menu witajq

nas sztampowe tryby: mistrzostwa i wyscigi z

czasem. Glowna cz?sc gry to wtasnie turnieje,

MOmRLKDMHM
* UNCHAINED (-

0 March ol the Minis jest

kontynuacjq nieztej i

bardzo oryginalnej gry z

GBA. Zasadnicza roznica

polega na tym, ze tarn sterowalidmy

bezposrednio hydraullkiem,

tymczasem tutaj rol? gtownego

bohatera przejat stylus. Zadanie

polega na doprowadzeniu do celu

kilku miniaturowych, mechanicznych

wersji Mario.

Trudnosd polega na tym, ze aby osiqgnqd dobry wynik, nalezy

jednoczesnie nadzorowad kilku mechanicznych Mario, Nikt ich nie

nauczyt, ze skok z duzej wysokodci, wpadni?cie do wody, wejdcie

pod pras? czy bliskie spotkanie z wielkim, nakr?canym Donkey
Kongiem skohczy si? dla nich tragicznie. Oczywiscle mozna
(zazwyczaj) zajqd si? nimi po kolei, ale wdwczas nie ma mowy
o wysokiej ocenie. Za to jednoczesne pilnowanie kilku robotdw

wymaga dobrej podzielnosci uwagi - jeden

przetqcznik zwykle otwiera i zamyka

kilka przejdd, przy odrobinie

nieuwagi mozna w ten spos6b

Gra oferuje wygodny
i rozbudowany edytor

plansz. Mozliwe jest

udost?pnianie swoich

tworow Graczom z catego

swiata, a takze sciqganie

tych udost?pnionych

przez Nintendo. W pami?-

ci mieszczq si? 24 mapy,

co jest niezlym wynikiem.

Szkoda natomiast, ze zabrakto klasycznego

multiplayera. W ogdlnym rozrachunku gra jest

bardzo dobra, choc pierwowzdr podobat mi si?

bardziej. [kilu]

Rozgrywka przywodzi

na mydl Lemmingi,

tyle ze tarn trudnodc

polegala na przydzielaniu

lemingom odpowiedniego

zadania, tutaj natomiast

ilodc czynnodci, ktdre

wykonywad mogq robociki

jest niewielka, a nacisk potoz

na eksploracj?. Poza

standardowymi elementami

typu rury, wyrzutnie, windy

czy tasmociqgi w kazdym
ze swiatdw znajdujq si?

elementy charakterystyczne

dla danej lokacji, np. magne-

tyczne sciany, po ktdrych

mozna chodzid, pompy
napetniajqce cz?dd lokacji

wodq czy drqzki, ktdre po
rozkr?ceniu stylusem wyrzu-

cajq Mariosy w powietrze.

tqcznie kilkadziesiqt roznych

mechanizmow, niewiele mniej

niz samych leveli. Wi?kszodd

urzqdzen obstugujemy

stylusem, jedynie przelqczniki

dziatajq dopiero wtedy, gdy
wskoczy na nie robocik.

Plansze nie sq szczegdlnie skomplikowane, a zagadek
logicznych w zasadzie nie ma, jest za to kombinowanie jak

zebrad wszystkie „znajdzki" i dojsd do celu w jak najkrdtszym

czasie (najlepiej wszystkimi robocikami jednoczesnie). Ogra
niczeniem, ktdre wplywa na jakosc zabawy, jest niewielka

rozdzielczodd ekranu DS-a. Aby elementy, w ktdre celujemy

stylusem, byly odpowiednio duze i czytelne, zdecydowano
si? na rozciqgni?cie plansz do rozmiardw 3-4 ekrandw.

By wszystko ogarnqc, musimy nieustannie przesuwad

wyswietlany obszar, czy to przyciskami, czy za pomocq
strzatek na ekranie. Nie jest to zbyt wygodne. dodatkowym

duzym utrudnieniem jest

brak mapy (a przeciez

spokojnie zmiescilaby

si? ona na gdrnym
ekranie). Nieco lepiej

mogtby tez dzialad

mechanizm wydawania
komend (idz/stdj/skocz)

postaciom.

Uniwersum Mortal Kombat jest w dalszym ciqgu

popularne, a rozgtos zawdzi?cza gldwnie duzej

dawce brutalnodci, ktdra swego czasu byla tema-

tem wielu dyskusji. I chod dzid seria nie robi juz

wi?kszego wrazenia, to jednak jej rozgtos niesie si? echem,
zapewniajqc jej klientdw nawet po 10 latach. Najnowszy
Unchained to w zasadzie port MK: Deception, ktdry w 2004
zagodcit na konsolach stacjonarnych. Zaskoczeni? Mnie
tez wydawalo si?, ze bardziej logiczne bytoby przeniesienie

najnowszego Armageddon albo bardzo dobrego Shaolin

Monks. Czemu zatem Midway zdecydowato si? na stare i w
sumie dosyd przeci?tne Deception?

nr?
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Star Trek ma juz ponad 40

lat na karku, ale nadal niezle

si? trzyma. Przynajmniej w teorii, bo

juz dawno lemu przegral walk? "na

popularnosc” ze Star Wars. Niezaleznie

od tego wszyscy Trekkies mog^ zatozyd

swoje gustowne “pidzamy" - wtasnie

wylqdowat Star Trek Tactical Assault.

Nastawic PSP na ogtuszanie!

R€K
SALJLT

to strzelanka, w ktdrej musimy umiej?tnie

dysponowac energiq naszego statku (tarcze,

dziata, torpedy), systematycznie eliminujgc

przeciwnikdw i unikajac gadzetow pokroju

asteroid. Po misji otrzymujemy rozne upgrade'y

I mozemy dobierad cztonkow zatogi, z ktorych

kazdy posiada inne umiej?tnosci. Chociaz

statkiem steruje si? niczym XVI-wiecznq tajb^

(nawrdt chwil? trwa), to takie podejdcie do

tematu naprawd? nieile si? sprawdza, dodaj?c

realizmu walkom w przestrzeni. Po obskoczeniu

obu kampanii (druga kampania to Klingoni,

ale najpierw trzeba zaliczyd Federacj?) mozna
rozkoszowac si? zabaw? do czterech os6b w
trzech rdznych trybach multiplayer.

Gratika jest drednia, ze sfer^ audio jest juz troch?

lepiej. Brakuje mi tylko pompy. No wladnie,

w grze nie uswiadczymy ani jednej postaci z

telewizji czy kina, a "Lysy" albo Kirk mogliby tu

zarzqdzic. W sumie spodziewalem si? czegod

gorszego, tymczasem Tactical Assault jest niezt^

propozycj^ nie tylko dla fanow, ale i dla ludzi,

ktdrzy chc? troch? pomysled (stqd i mocne "6

warpow”). Dobra, Scotty - teleportuj mnie do

innej recenzjil [dzujo]

PS. Gra wyszla takze na DS-a • wi?kszych rdznic

mi?dzy obiema wersjami nie ma.

WERDYKT
BETHESDA STRZEIANINA/STRATEGICZNA
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klimacik serialu i brok rozmothu AO HOC

W kosmosie nie dzieje si? zbyt dobrze
- Klingoni i Romulanie bij? si? po tbach,

a Federacja musi robic za policjanta.

Tylko Gracz, jako kapitan statku, moze
uratowac sytuacj?. Wskakujemy wi?c

do naszego kr^zownika (gustowna

animacja z kapitaiiskim mostkiem) i

jazda na granice wszechswiata. Tactical

Assault rzeczywidcie ma mandat na

uzywanie stowa "taktyczny” -

ktore s? dost?pne w liczbie

4, po 4 wyscigi w kazdym.

Po wygraniu wszystkich 4

mistrzostw otrzymujemy

dost?p do... wyzszego
poziomu trudnodci. Co
za bajer. Trasy sa puste

i nudne, w pdzniejszej

fazie gry kompletnie

nieczytelne - nie trudno

wypadd z drogi. W trakcie

wyscigu czekaj? na nas

oklepane do bolu dopatki,

poza tym kazda z postaci

(bohaterowie seriali - na

poczgtku kilku, do odkrycia

kilkunastu kolejnych) ma
swdj specjalny specjat,

aktywowany po napetnie-

niu odpowiedniego paska
-

i tak chodby Jam tasica

wrzuca automatycznego

pilota, a jedna z Powerpuff

Girls laserowe oczy
przewracajqce oponentow. Cel-shadingowe postaci sq poza tym nieco

male.

I Animacja stara si? byd ptynna, chod przy wi?kszych zadymach zdarzaj?

|

si? male zwolnienia. Muzyka nawi^zuje do wyglqdu okreslonej trasy i

rtajcz?dciej jest zremiksowanym motywem przewodnim danego serialu

- po kilkunastu minutach datem sobie z niq spokdj. Nie wykorzystano

w zaden ciekawy sposdb dotykowego ekranu - wyswietlana jest na
nim jedynie mapa z zaznaczonymi skrdtami, co psuje radoch? z

odkrywania skrdtdw na wlasn? r?k?. Model jazdy jest, jak na wydcigi

kartow przystato, uproszczony, jednak bij? poktony przed twdrcami, bo
tak drewnianego i malo grywalnego jeszcze chyba nie dane bylo nam
widziec (kolizje tez spaprane).

Dla zatwardzialych fanow kreskowek spod znaku CN jest do zdobycia
mndstwo bonusow, w tym mini-gry, a nawet cale odcinki seriali. Szkoda
tylko, ze nuda w trakcie potyczek skutecznie zniech?ca do wyduszenia

i
z CNR ostatnich sokdw.

Pierwsza cz?dd Rengoku mogla
umknqd Waszej uwadze i w sumie nic

w tym dziwnego, bowiem programed zadbali

o to, by umkn?!a - byla to przeci?tna i raczej

bezbarwna produkcja. “Dwojka" rdwniez

umyka, ale robi to juz nie tak umiej?tnie,

statystyki naszego cybernetycznego kolegi,

inwestujqc w odpornosd okreslonej czpdci

ciala, ale i ilodc elementdw, ktore mozemy na

niq zatozyd. Walka nie jest jakos specjalnie

skomplikowana - niezla animacja ciosdw i fajne

efekty okreslonych typdw broni to plus, ale juz

pewien chaos i problemy z ocen^ sytuacji (“to

on mnie zdzielit, czy ja jego?”) odbierajq nieco

radosci z gry. Swojg rol? odgrywa tu kamera,

szczegdlnie irytuj^ca w trakcie walk z bossami.

Rengoku II jest od poczqtku do korica gr^

przewidywaln?, bo kazde kolejne pi?tro

wyglqda podobnie, komnat nie sposdb od
siebie odrdznic, a pokr?cona fabula srednio

wprowadza w klimat. Podobnie jest z muzykg,

ale to juz kwestia gustu - poschizowana

elektronika cz?dci z Was moze si? spodobad

jako ze developer popiedcil elementy, ktore

w pierwowzorze nie zagraly. Wyobraz sobie

labirynt podobnych do siebie komnat wyko-

nanych w industrialnym stylu, pojawiajqce si?

w kazdej z nich roboty i naszego bohatera

- niby-to-androida z w pelni kustomizowalng

budowq. Kazdy z czterech przyciskdw z prawej

strony PSP odpowiada za cios - lewq i prawq

r?k$, gtowg oraz korpusem (taki troch? "strzat

z d*py“). Pokonujqc kolejnych przeciwnikdw

zdobywamy rdzne typy broni, ktdre mozemy
wyekwipowac - miecze, maczety, kusze, pisto-

lety. karabiny i wiele, wiele innych. Rewolwer

wystajqcy z glowy i szabla zamiast dloni? O to

wtasnie tu chodzi. Dodatkowo przy wizytach

w terminalu (save point) mozemy podniesd

(motyw tytulowy rz^dzi zdecydowanie). W tej

produkcji by! potencjal, ale developerzy nie

okietznali go do korica. Tylko nie jestem w
stanie sprecyzowad, czy zabrakto umiej?tnosci,

czy po prostu niektorzy czlonkowie teamu juz

dawno powinni wylqdowad w Monarze. [koso]
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bohatera nudny uklad AD HOC

industrialny klimat komnat 0

is! D
Gdy Eidos

* zapowiedzial

port ostatniej cz?sci

przygdd Lary na

DS, liczylem na

pierwszego pocketo-

wego Tomb Raidera

z prawdziwego

zdarzenia. Screeny

wyglgdaty smako-

wicie, podobnie jak

pdzniejsze reklamy

w TV. Zresztq nawet

N-Gage spokojnie

„ciggngt" pierwszego

TR, wi?c jaki problem

zrobid cod podobnego

na DS?

C6z, jak widad

problem jest niemaly,

bowiem efekt daleki jest od doskonatosci. TR Legend to

platformowka 2,5D. W wielu miejscach mozna poruszad si?

w pewnym zakresie takze w prz6d i w tyt. ale zwykle nie

da si? w ten sposdb nawet omin^c przeszkody. Lokacje sq
liniowe do bdlu, a zagadki (typu -zepchnij skrzyni? na prze-

lacznik") dotycz? tylko danego fragmentu planszy, zresztq

wi?kszosd z nich to mocno uproszczone, ..idiotoodporne"

wersje zagadek z pierwowzoru gry. Najwyrazniej autorzy

uznali, ze Gracz b?dzie zachwycony widzqc

na DS „te same" elementy, co na wypasionym
Xboxie 360. Oprawa jesf nierdwna (miejscami

bardzo ladna, miejscami slabiutka). Efekt

psuje wygl?d i animacja Lary (dwuwymiarowy
sprite!), poza tym czasem ci?zko dostrzec

jakis wazny element (np. drqzek). Nierdwna

jest tez sama gra - zdarzajg si? bardzo

fajne momenty, ale przez wi?kszosd czasu

wieje nudq. Do reszty kompletnie nie

pasuje element „strzelankowy'', polegaj^cy

na waleniu w dotykowy ekran celem zabicia

udaj?cego groznego przeciwnika zbitka

pikseli.

Na GBA wcale nie jest lepiej. Gra przywodzi

mi na mysl platformdwki z... NES-a.

W zasadzie to taki uwspdtczesniony Prince

of Persia (zresztq o wersji na DS mozna
powiedzied to samo), z duz$ ilodciq skakania

po platformach, wiszenia na r?kach, robienia

salt na drgzkach i hudtania si? na linach.

Plansze niczym nie zaskakujq, a grafika

jest staba, czasem wr?cz trudno odroznid

platform? od tfa (ktaniaj^ si? dachy w Peru).

10 lattemu to bytby hit, dzid lepiej nie m?czyc
GBA takimi ..tanirni” tworami. [kilu]

Lepiej sobie wt^czyc

.Krow? i kurczaka" w
telewizji. [tap-chan] 966 #6 ©5

. bonusy w nuda,A brzydkie trasy
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XBOX LIVE VISION CAMERA
PRODUCENT: MICROSOFT

Na pamiptnych targach E3 w 2005 roku Microsoft zapowiedziat

szerokp gamp akcesoriow, za sprawp ktdrych obcowanie z grami

miafo zostac przeniesione na zupetnie nowy, wyzszy poziom.

W ofercie znalazla sip wdwczas takze dedykowana 360-tce

kamerka Xbox Live Vision, ktdra wlasnie trafila w nasze rpce. Jak
zatem prezentujp sip jej mozliwodci i czy warto wen inwestowad?

Zapraszam do lektury.

Do wyboru mamy dwa zestawy - standardowy oraz Gold Kit. W
pierwszym, poza samp kamerka, znajdziemy takze standardowy

headset oraz kody umozliwiajpce bezptatne pobranie populamej

karcianki Uno (Xbox Live Arcade) i skorzystanie z darmowej,

miesipczne] subskrypcji Xbox Live Gold. W sklad drozszego

zestawu Gold

wchodzi dodatkowo

port oldschoolowego

Robotron: 2084, roczna

(zamiast miesipcznej)

subskrypcja Xbox

Live Gold oraz 200

MS-punkt6w na waciki.

Microsoft uparcie

twierdzi, ze do obu
zestawbw dofpcza (pkze kolejnp grp z XLA - TotemBall - lecz to

tani .chfyt materkindody", jest to bowiem calkowicie darmowa i

ogolnodostppna produkcja.

Vision nie prezentuje sip specjalnie okazale - widac, ze to

przeznaczony dla masowego odbiorcy produkt, jakodcip zblizony

do powszechnych kamerek internetowych (co samo w sobie

nie jest niczym ztym, bowiem przystppna cena i dostppnodc

sp niewptpliwie zaletami tego typu uRpdzert). Na niewielkiej

pfaskiej podstawie osadzono ruchomp czpsd z obiektywem (o

regulowanym w ptaszczyznie poziomej i pionowej odchyleniu,

wynoszpcym mniej wipcej 45 stopni), otoczonym doskonale nam
znanym Pierdcieniem Swiatta. Catodd oczywidcie zgodna z

kolorystkp i dizajnem 360-tki, niezwykle porpczna, chop nieco zbyt

lekka i z powodu braku solidnego mocowania (podstawka oklejona

cieniutkim paskiem gumy antyposlizgowej) czpsto .dcipgana" w
niepozpdanym kierunku przez cipzki, dfugi (2,80 cm) kabel.

Po podpipciu do portu USB konsoli (na czym koriczp sip

wszelkie czynnodci instalacyjne:), kamerka radosnie mruga
Pierdcieniem Swiatta, z miejsca prezeniujac szczyptp swych
mozliwodci - przechwytywany przez nip obraz automatycznie

pojawia sip na ekranie jako efektowne tfo dashboardu. Zanim
jednak zaczniemy korzystac z pefni dobrodziejstw kamerki,

nalezy dostosowac parametry jej pracy do panujpcych w naszym
pomieszczeniu warunkow odwietleniowych. Do wyboru mamy
kilka ustawiert dotyczpcych jasnodci tla i rodzaju oswietlenia,

niemniej polecam wrzucid opcjp Auto (szczegblnie w ciemnych

lub niedodwietlonych pomieszczeniach), ktora samoczynnie

dobierze wlasciwe parametry przechwytywania obrazu. Ostatnimi

niezbpdnymi czynnosciami sp wykadrowanie i ewentualne

powipkszenie obrazu oraz manualne ustawienie ostrodci (fokus).

O ile powipkszenia (cyfrowego, a wipe pogarszajpeego jakodd

obrazu) uzywac nalezy wytpeznie w ostatecznosci, o tyle wlasciwa

regulacja ostrodci nie tylko zapewnia najwyzszp z mozliwych

jakodd obrazu, lecz pozwala takze na jego rozmyeie i ukrycie

np. rysdw twarzy lub skupienie ostrodci na drugim planie, czy tez

blisko umieszczonych obiektach.

Wipkszodd posiadaezy kamerki pierwsze kroki skieruje zapewne
ku opeji 'Take Personal Picture", ktdra umozliwia sfocenie wlasnej

faejaty (tudziez innej czpdci data czy przedmiotu;) i ozdobienie nip naszego
profilu - wystarezy wykrzywid ryto do obiektywu, zarzucid jeden z dostppnych

efektow specjalnych i juz mamy niepowtarzalnego pikezera, ktdrym mozemy
pochwalid sip przed calp Friends Listp (i tylko przed nip - nikt poza ludzmi

z listy naszego Gamer Picture's nie zobaezy). Pojedyncze zdjpcia - o
jakodci zblizonej do tej ze sredniej klasy telefondw GSM (1,3 megapiksela)
- dotpczac mozemy takze do wiadomodci tekstowych oraz glosowych, rdwniez

dorzucajpc w razie potrzeby jakid efekclk.

A skoro juz o efektach i filtrach graficznych mowa, wrddmy na chwilp do
pojawiajpcego sip jako tto dashboardu obrazu, ktdry prezentuje sip wyjptkowo

efektownie - przechwytywany przez kamerkp obraz jest w czasie rzeczywistym

modyfikowany za pomocp jednego z trzech filtrdw. Domydlny (Watery) to filtr

..wodny", przypominajpcy nieco znany m.in. z Matrixa efekt .ptynnego lustra",

pozostate dwa to wykrywajpey i rysujpcy wytpeznie krawpdzie obiektow Edgy,

oraz wzorowany na stadionowych wielkoformatowych wydwietlaczach Doty

(obraz sktadajpcy sip z jadniejszyeh i ciemniejszych punktdw). Podobny,

acz dwietnie sprawdzajpey sip na domowych imprezach ficzer aktywujemy
wrzucajpc petnoekranowp wizualizacjp podezas odtwarzania dowolnego

utworu muzyeznego - ujrzymy wdwczas znany z wielu teledysk6w swietlisty

zarys ruszajpcej sip przed kamerp (np. tartczpcej) postaci.

Najwazniejszp funkcjonalnodcip kamerki jest oczywidcie Video Chat, podezas
ktorego zardwno siebie, jak i rozmdwcp obserwujemy w sporych rozmiarow

oknach, Jakodd obrazu jest bardziej niz zadowalajpea (maksymalna
rozdzielczodd kamerki to 640x480 przy 30 klatkach na sekundp), chod
zalezna od warunkdw odwietleniowych oraz przepustowosci tpeza - w
przypadku problemdw z ktdrymi jakodd (a w szczegdlnodci ptynnodd) przekazu

potrafi nieco ucierpied. Do prowadzenia wideo-rozmdw wystarezy tpeze o
przepustowodci 512 kbps (czyli minimum niezbpdne do bezproblemowego

korzystania z Xbox Live), a w razie trudnodci z utRymaniem ptynnodci

pRekazu obraz widoezny bpdzie tylko u jednego z rozmdwcdw (obaj weipz

bpdp sip styszec). Na tej samej zasadzie mozliwe sp takze .jednokierunkowe"

wideo-rozmowy, podezas ktdrych obraz pResyta wytpeznie jeden z

rozmdwcdw (drugi nie musi w ogdle mied kamerki). Podezas rozmowy
mozemy w dowolnej chwili wytpczyd pRekaz wideo, natozyd na obraz jeden z
6 efektownych filtrdw graficznych oraz... wywotad mniej lub bardziej subtelne

wibraeje pada rozmdwcy (czyzby ukton w stronp rozdzielonych par?;).

Aktualnie do wideo-rozmowy zaprosid mozemy wytpeznie jednp osobp i
- w

pReciwienstwie do rozmowy gtosowej - nie mozemy tego uczynic podezas
gry lub oglpdania filmu (sesja zostanie automatycznie pRerwana). Niestety,

by w petni cieszyd sip sieciowymi mozliwodciami Vision, musimy byd

subskrybentami Xbox Live Gold, tylko wdwczas mozemy bowiem inicjowac

wideo-rozmowy i zatpezad zdjpcia do wiadomodci (jedne i drugie mogp
jednak odbierad posiadaeze darmowych kont).

Przysztodciowym i dopiero rozwijanym zastosowaniem Xbox Live Vision

jest jej wykoRystanie w grach. Na tp chwilp jedynie kilka tytutdw z Xbox Live

Arcade (Bankshot Billiards 2, Hardwood Backgammon, Hardwood Hearts,

Hardwood Spades, dolpezane do zestawu Uno oraz - w chwili gdy czytacie te

slowa - takze Texas Hold 'Em) posiada zaimplementowanp obstugp kamerek,

ktdra w ich pRypadku ogranicza sip do podstawienia pRechwytywanego
obrazu w miejsce Gamer Picture'dw. Takie rozwipzanie sprawdza sip zresztp

doskonale w grach karcianych i logicznych, dostarezajpe masp zabawy i

wysmienicie integrujpc grupy znajomych (sesje w Uno .na cztery kamerki"

do 5 nad ranem to juz standard w pewnyeh krpgach;), utatwiajpc czasem
takze nawipzanie nowych znajomodci (rdwniez z ptcip pReciwnp, chod tp

na XBL spotkad mozna zdecydowanie Radziej). Liczyd sip jednak tReba z

mozliwoscip trafienia na tzw. tredci ofensywne, pResytane wbrew naszej woli

(bpdZ za naszp zgodp czy wrpez namowp, ale tu juz wykraezamy poza ramy
tematyezne PE, chod to w sumie tez niezty .extrim”;) - w sukurs wrazliwym

Graczom, a przede wszystkim rodzicom najmtodszych pociech, pRychodzp
opeje prywatnosci oraz mozliwodd zablokowania przekazdw od nieznajomych

(lub wybranych osdb).

Poza tytutami z XLA powoli pojawiajp sip takze „duze"

produkcje umozliwiajpce .zaimportowanie" wtasnej

twaRy do gry (aktualnie Rainbow Six: Vegas oraz Work
Series of Poker), wykorzystujpce w tym celu technology

Digimask - wystarezy pstryknpd za pomocp kamerki

dwie foty (front oraz profil), a silnik automatycznie

pRetwoRy zdjpcia na tekstury. Niestety, technologia to

0 tyle bezproblemowa, co niedoskonala i dajpea rdzne

efekty, chod jako takie podobienstwo udaje sip uzyskad.

Ostatnip i aktualnie najmniej dopracowanp funkcjp

jest wykoRystanie kamerki do obslugi prostych gier

zrpcznodciowych (wzorem peesdwdjkowego EyeToya).

Jedynp do tej pory wydanp z myslp o sterowaniu za

pomocp gestdw pozycjp jest wspomniany, darmowy
TotemBall - kompletnie nieudany i agrywalny wrpez tytut

w ktdrym machajpc wycipgniptymi w gorp (non-stop!)

rpkoma sterujemy balansujpcym na kuli zdlwiem,

stawiajpeym sobie na Ibie totem zbudowany z kolejno

odnajdywanych czlonkdw zespolu muzyeznego (dziata

1 wyglpda tak samo .dobRe"

jakbRmi;). Kompletnie

niepRemyslany interfejs i

wynikajpee z tego problemy

z detekcjp ruchdw nie

pozostawiajp zludzert - EyeToy

konkureneji jeszcze sip nie

doczekaf, chod to zapewne

kwestia czasu.

Warto jeszcze wspomnied

o mozliwodci podlpczenia

kamerki do peceta (lub

Maca). Vision do poprawnej

wspdtpracy wymaga systemu Microsoft Windows
XP (lub MCE 2005) z SP2 oraz portu USB 2.0 (!). Po
automatyeznym rozpoznaniu spRptu i zainstalowaniu

pobranych z Sieci sterownikdw kamerka jest gotowa do

wspdtpracy z popularnymi komunikatorami (Skype, Tien

GG, Windows Live Messenger) oraz programami do
pRechwytywania i obrobki wideo.

Czy zatem warto? Majpc na uwadze obecnp

oraz pRysztp funkcjonalnosd Xbox Live Vision

- zdecydowanie tak, zwazywszy w szczegdlnodci na

wartosc dolpczanych w obu zestawach .gratisdw".

Vision to calkiem praktyezny i potrafipey sprawid masp
radosci gadzet, chod pdki co najbardziej pRydatny

subskrybentom Xbox Live Gold do radosnego

zasypywania sip zdjpciami i tRaskania gtupawych min

podezas gry w Uno. (sentinel]

CENA: Xbox Live Vision - 50 euro (199 zt)

Xbox Live Vision Gold Kit - 90 euro (350 zt)

C Od lewej: Opeje konfiguracyjne kamerki.

W Be przesytany jia zywo" obraz z komiksowym

filtrem (Edgy).

Prosty i funkcjonalny ekran wideo-rozmowy.

Krdwce jest fajnie, bo kotek masuje jp

triggerami;),

.Genialny” interfejs TotemBalla - przesuwajpc

widoczne na tie wodospaddw ktody drewna

sterujemy - dla odmiany niewidocznp;) - postacip

(na podobnych jak czofgiem zasadach).

Pita



TEST AKCESORIOW

XBOX 360 WIRELESS
RACING WHEEL

XBOX 360 WIRELESS

Wi?kszosc sposrdd aktywnie uczestniczgcych w
sieciowych rozgrywkach posiadaczy 360-tek od dawna
narzekata na jakosc oficjalnego headsetu - a to jakosd

rozmdw byta wgtpliwa, a to samo wykonanie i trwatosc

pozostawiaty nieco do zyczenia, o wiecznie plgczgcym

si?, delikatnym kabelku juz nie wspominajgc. Na rynku

panowata ogblna posucha w temacie i poza modelami

Plantronicsa (ktorych test niebawem w PE) wybor byt

praktycznie zaden. Wszystko miato si? zmienid z chwilg

wydania przez Microsoft oficjalnego bezprzewodowego
headsetu. Czy jednak zmienito si? na lepsze?

Headset otrzymujemy w szczelnie zalaminowanym
opakowaniu (z rzucajgcym si? w oczy hologramem
.Wireless") w komplecie z tadowarkg sieciowg,

dodatkowym uchwytem na ucho i skandalicznie

lakoniczng instrukcjg obsfugi. Na szcz?scie sam
komunikator sprawia juz nad wyraz pozytywne wrazenie

-jest wykonany solidnie, z dobrej jakosci materiatow,

prezentuje si? niczym nowoczesny, elegancki gadzet,

zaprojektowany i stworzony z myslg o next-genowej

konsoli.

Urzgdzenie jest niezwykle male, chod za sprawg

wbudowanej baterii minimalnie ci?zsze od

standardowego headsetu. Na jego zewn?trznej stronie

znajdziemy dwa stuzgce do regulacji gtosnosci przyciski

(+/-) oraz chromowany Power/Mute, za pomoeg ktorego

wyciszymy mikrofon lub - przytrzymujgc przycisk nieco

dtuzej - wytgczymy i wtgczymy urzgdzenie. Wewn?trzna
strona to przede wszystkim przyktadana do ucha, nie

zastaniajgca matzowiny stuchawka (typu pototwartego,

nie jest to wi?c stuchawka douszna, jak sugerujg niektore

media), co samo w sobie stanowi rozsgdny kompromis

pomi?dzy jakoscig dzwi?ku a utrzymaniem niezb?dnego

podczas gry .kontaktu akustycznego” z otoczeniem

(wszak mito styszec z ktorej strony nadchodzi szturm

przeciwnej druzyny w Rainbow Six Vegas;). Na
ruchomej, regulowanej w niewielkim zakresie cz?sci z

mikrofonem umieszczono przycisk synchronizacji oraz

cztery zielone diody LED, pel nigee t? samg funkcj? co

Ring of Light. Catodc zamyka wymienny, elastyezny

uchwyt na ucho (tzw. earloop - w komplecie otrzymujemy

dwa minimalnie roznigee si? rozmiarem egzemplarze),

ktory sprawnie utrzymuje headset we wtasciwym

poiozeniu.

Niestety, przed rozpocz?ciem zabawy nalezy

poswi?cic 4 do 5 godzin na peine natadowanie

baterii (ktore zapewnia srednio 6 do 8 godzin

pracy). To pierwsza istotna wada headsetu, i choc to

normalna w przypadku wszelkiego rodzaju sprz?tow

bezprzewodowych czynnodc, tu za sprawg braku

wymiennych akumulatorkow bywa chwilami nad wyraz

dotkliwa. Szczegolnie jesli zamierzamy wydtuzyc

okres zywotnosci baterii, ktorej cz?sciowe ladowanie

regularnie skraca czas pracy urzgdzenia - prawidlowo

nalezy wi?c bateri? za kazdym razem ladowac do

petna, po uprzednim catkowitym jej roztadowaniu, co w
praktyce bywa .srednio” wygodne (wyezerpanie baterii

oznaeza kilkugodzinng przerw? w uzytkowaniu, headset

pozostaje bowiem nieaktywny do czasu zakohezenia lub

przerwania tadowania).

Po uruchomieniu i zsynchronizowaniu (jednorazowym)

komunikatora z konsolg, mozemy zacagc cieszyc si?

swobodg, jakg zapewnia catkowita bezprzewodowosc.

A ta jest bez wgtpienia najwi?kszg zaletg zestawu

"bezprzewodowy headset i pad” - nie tylko z powodu
braku tgczgcego je kabelka, lecz takze mozliwodci

niczym nieskr?powanego przemieszczania si? w obr?bie

zasi?gu urzgdzenia. Nalezy podkredlic, ze headset tgczy

si? bezposrednio z konsolg, wi?c rozmowa mozliwa jest

takze po wylgczeniu pada (w przypadku korzystania

z samej komunikaeji gtosowej pad okazuje si? wr?cz

catkowicie zb?dny). Urzgdzenie korzysta z tej samej co

bezprzewodowe pady Microsoftu technologii radiowej

(2.4GHz), zapewniajgcej zasi?g oscylujgcy w granicach

10 metrow. W praktyce zalezy on oczywiscie od wielu

czynnikow - w trakeie testow urzgdzenie zapewniato

PRODUCENT:
MICROSOFT

0 ile jednak projekt i wykonanie kierownicy nie budzi wi?kszych zastrzezen,

o tyle z miarodajng oceng jej pracy oraz przydatnosci zmuszeni jestedmy si?

wstrzymac. Dwa najwazniejsze powody to fakt rychtego wprowadzenia przez MS
do sprzedazy modelu z poprawionym oprogramowaniem’ (aktualnie wyst?pujg

problemy m.in. ze wspotpracg wi?cej niz jednej kierownicy z tg samg konsolg)

oraz brakiem wykorzystujgcych jej mozliwodci tytutow. Jedyng w miar? poprawnie

wspolpracujgcg z kotkiem pozycjg jest PGR3, ktory niedawnemu update'owi

zawdzi?cza obstug? technologii FF -
i choc tu kierownica spisuje si? catkiem

poprawnie (wyraznie wyczuwalny, chod stosunkowo staby FF. precyzja bez

zarzutu), petni jej mozliwosci 'nie sposob ocenid. Pozostate tytuty (jak Test Drive

Unlimited) czekajg dopiero na implementacj? obstugi FF (chwilowo emulujgc efekt

na podstawie wibraeji) lub - z powodu braku mozliwosci ustawienia jakichkolwiek

parametrow (czulosc, marginesy, martwa strefa) czy zmiany schematu obtozenia

przyeiskow - sg kompletnie niegrywalne (vide NfS: Carbon, w ktdrym nad

wozem zapanujg chyba wylgeznie hardcore'owi wyjadaeze, ale nawet oni nie

zmienig juz kamery i nie zerkng wstecz:). Pomimo tych

niedogodnosci Wireless Racing Wheel prezentuje si?

naprawd? obiecujgco - z tego wtasnie

wzgl?du ze szczegotowym testem i oceng

wstrzymamy si? do chwili pojawienia si? na

rynku rozsgdnej ilosci wspdtpracujgcych z

kierownieg tytuldw (Forza Motorsport 2, GTR),

co tez i Warn polecamy uczynic. [sentinel]

CENA: 120 euro (470 zt)

< > Technologia bezprzewodowa pozwala unikngd

ciggngcych si? do samej konsoli kabli, lecz

plgczgcych si? pod nogami przewodow od zasllacza

I modutu z pedatami juz nie unikniemy.

Jak poinformowal nas Jaromir Jeziorowski, Business Account Manager dzialu

Entertainment & Devices Division w Microsoft Polska - posiadaeze egzemplarzy, ktore

trafily do sprzedazy przed lutym biezgeego roku, w razie potrzeby mogg skontaktowac
si? z Xbox Helpline (w Polsce numer: 008004411796), ktdry rozsytadma specjalne dongle

(klueze sprzetowe) z aktualizaejq softu.

PRODUCENT: MICROSOFT

W sktad kompletu wchodzi stylizowany na fragment deski rozdzielczej element

z kierownieg, sfuzgce przytwierdzaniu catosci do blatu stolu .imadlo", modut z

pedalami (dzwigni zmiany biegbw i hamulca r?cznego niestety zabrakto) oraz gra

PGR 3. Zestaw prezentuje si? solidnie, jakoSc wykohezenia ani zastosowanego

tworzywa nie wzbudzajg wi?kszych zastrzezen, chod gtbwny modut moglby

byd nieco mniejszy i bardziej por?czny. Z prawej strony, pod zdejmowanym
fragmentem, znajdziemy slot na dwie baterie AA (lub Battery Pack), zapewniajgce

tgcznodd z konsolg na tych samych co bezprzewodowe pady zasadach.

Samo koiko (zakres obrotu - 270 stopni) - solidne, ci?zkie, dobrze wywazone
i przejawiajgce przyjemng bezwladnosc - .sptaszczono" od spodu, niczym w
rasowym bolidzie. Srodkowy pierscien oraz dolna cz?sc wykonane zostaty z

matowego aluminium (dolne rami? z kolei niepotrzebnie chromowane - odbite

wen swiatto strasznie daje .po oczach"), reszta wytozona mi?kkg, zapewniajgcg

pewny chwyt gumg. Przyciski rozlokowano zgodnie ze znanym z paddw
schematem (patrz zalgczone foty), za kdtkiem zas umieszczono dwie plastikowe

lopatki o wyraznie wyczuwalnym skoku (niestety, podobnie jak przyciski LB i

RB pada nie pracujg one analogowo). Na obudowie znajdziemy takze przycisk

do synchronizacji kierownicy z konsolg i gnlazda do wpi?cia standardowego

headsetu oraz podtgczenia zewn?trznego zasilaeza (wymaganego do aktywacji

force feedbacku, inaezej cieszyc mozemy si? wytgcznie wibraejami).

Wykonany w catosci z tworzywa modut z pedatami gazu i hamulca podtgczamy

do kierownicy za pomoeg nietypowego, bo czterozytowego kabla telefonicznego

zakonezonego wtyczkg RJ-1 1 . Pedaty pracujg oczywiscie analogowo, stawiajgc

wyczuwalny opor - operowanie pedatem hamulca (pokrytym warstwg gumy)

ze wzgl?du na dodatkowg spr?zyn? oraz mniejszy zakres pracy wymaga nieco

wi?kszej sity Podstawa, ktdrej nowatorskie wyci?cie na stopy jedni b?dg sobie

chwalid, inni przeklinac (Gracze z mniejszymi stopami mogg miec problem z

wygodnym operowaniem pedalami), pewnie trzyma si? kaidego podtoza.

poprawng komunikacj? z odlegloSci nawet 14 m, a
po odseparowaniu od konsoli dwiema dziatowymi

Scianami - srednio 8 m (mozna wi?c z sukcesem

uzywad headsetu w obr?bie niewielkiego

mieszkania). Wspomniane testy ujawnity niestety

kolejng z wad, ktorg jest brak wyraznej sygnalizaeji

utraty sygnatu - jesli rozmawiajgc znajdziemy si?

nagle poza zasi?giem, b?dziemy nawijac sami do

siebie, nieswiadomi tego, ze rozmowca juz nas
nie slyszy. Nieco to dziwne, szczegdlnie w swietle

faktu, iz headset niemalze o wszystkim informuje

nas za pomoeg dzwi?kow (wtgczenie, stan

pracy, zmiana poziomu gtosnosci, roztadowanie

baterii), dlaczego wi?c nie robi tego po zerwaniu

potgezenia z konsolg?

JakoSc dzwi?ku, choc nie budzi wi?kszych

zastrzezen, jest zauwazalnie gorsza niz w
przypadku standardowego headsetu (nat?zenie

dzwi?ku jest nieco nizsze, nasi rozmowey rowniez

styszg nas nieco ciszej). Problem z komunikaejg

mogg miec takze Gracze z solidnym zarostem,

ktdry podczas kazdego komentarza czy grymasu

b?dzie - ku uciesze i radosci rozmdwcdw
- .szorowat" po przylegajgcym do twarzy

mikrofonie (zbyt maty zakres regulacji!). Obstuga

headsetu nie nastr?cza zadnych trudnosci, chod

konieeznose odrywania dtoni od pada bywa nieco

klopotliwa - wszak pozbawiamy si? tym samym
cz?sciowo kontroli nad postacig/pojazdem (w

przypadku klasycznego komunikatora wystarczyto

ruszyc keiukiem). Warto tez wspomniec, iz chod

sam headset poczgtkowo wydaje si? niezwykle

wygodny, tak po kilku godzinach ciggtego

uzywania nadwyr?zone ucho domaga si?

odpoczynku - nie jest to wi?c wymarzony sprz?t

dla maratonezykow urzgdzajgcych catonocne

sesje online.

Zalety testowanego headsetu docenig z

pewnoscig okazyjni Gracze, sp?dzajgcy na

sieciowych rozgrywkach godzink?, dwie dziennie,

oraz wszyscy nad wyraz cenigcy sobie komfort

oraz swobod?, jakg zapewnia bezprzewodowosc.

Przypadnie on do gustu takze takim jak ja

.gadzeciarzom” oraz Graczom sp?dzajgcym sporo

czasu na wszelkiej masci chatach i rozmowach,

wykonujgcym przy tym milion ezynnodei naraz.

Z kolei zarywajgcy cate noce hardkorowey b?dg

przeklinac konieeznodd cz?stego tadowania

baterii oraz obolate po dtugotrwatych sesjach

uszy. Dla zdecydowanej wi?kszosci Graczy

najlepszym wyjsciem pozostaje jednak tradycyjny

headset, pozbawiony wymienionych wad, a

oferujgcy przy tym nieco lepszg jakodd rozmow
(o cenie nie wspominajgc). [sentinel]

CENA: 50 euro (199 zt)

Kierownica jest jednym

z najwazniejszych

kontrolerow dla kazdej

platformy, w ktdrej line-upie

racery odgrywajg istotng

rol?. W temacie do tej pory

rzgdzilo Sony do spotki z

Logitechem (linia Driving

Force oraz G25), tym razem jednak Microsoft postanowit

zawalczyd, wydajgc swoje pierwsze bezprzewodowe kdtko z force

feedbackiem.



Po tych wszystkich dwi?tecznych i sylwestrowych

szaleiistwach trzeba w koncu wrdcic do rzeczywistodci.

Zakladaj?c, ze przy niemowl?ciu mozna w ogdle pozwo-

lic sobie na jakiekolwiek szalenstwo... Ale niewazne,

lecimy z tym koksem.

PS3 haczni^te!
Jak juz pisalismy w poprzednim miesi?cu, znalazty si?

osoby, ktdre za pomoc? Linuxa zdolaly zrzucic obrazy

ptyt Blu-ray na dysk konsoli. Tymczasem grupa Paradox

twierdzi, ze jest w posiadaniu loadera, ktdry uruchamia

zrzucone Iso przy wykorzystanlu exploita, na razie na

konsolach z firmware 1.00-1.10. Najciekawsze jest to, ze

nie trzeba otwierad konsoli ani mieszac w drogocennych

nap?dach Blu-ray, zeby pobawic si? backupami.

Zapewne gdy tylko loader trafi w Siec, Sony natychmiast

odpowiednio zabezpieczy konsol?.

Tak wi?c PS3 zostato napocz?te. Szczegolne

pozdrowienia dla nlejakiego "Radka". ktory ndzwat nas

"infantylnym duetem", poniewaz nie przekazalidmy Warn
gtodno i wyraznie tak oczywistego faktu. Trzeba bardziej

topatologicznie:)?

Yellow Dog Linux juz za darmo
Tym, ktorzy jeszcze si? nie zatapali, przypominamy, ze

Terra Soft Solutions udost?pnita za darmo Yellow Dog
Linux na PS3. Wszystko co potrzebne do instalacji wraz

z plikami pomocy znajdziecie na ich stronie:

httpJ/www.terra$oftsolutions.com.

Sixaxis w kolorze blue?
Czy kiedykolwiek czuliscie, ze Wasz Sixaxis

wygl?dafby lepiej w
kolorze niebieskim?

Niejaki ebphondaprelude

tak wladnie czut i dlatego

przerobit sw6j kontroler,

wsadzaj?c mu niebieskie

oczko. Przerdbka jest

banalnie prosta - potrzeba

tylko diody swiec?cej, troch? kabelka, nieco cyny do

lutowania i dodd duzo odwagi do grzebania w padzie

kosztuj?cym drobne 50 dolardw.

Daii Mii Wii!

SwiitPii wypuscit najnowsz? wersj? swojego programu

MiiTransfer, Mii Mega-Mall, pozwalaj?cego na proste

wymienianie si? Mii. Mii to jeden z rewolucyjnych pomy-

stdw Nintendo. S? to wirtualne postacie, ktdre tworzymy

sami w menu konsoli. S? one odzwierciedleniem

Gracza na ekranie, zaczynaj? tez byd wykorzystywane
w niektdrych grach, na przyktad Wii Sports. Mozna

r rzec, ze posiadacze Wii na

|
\ swiecie wr?cz oszaleli na ich

* punkcie - zacz?fy powstawad

( setki karykatur slawnych
' aktordw, sportowcdw czy

f bohaterdw gier i ludzie poczuli

I potrzeb? wymieniania si? nimi.

f Niestety, mechanizm wymiany

* zaproponowany przez Nintendo

nie byf zbyt wydajny - trzeba byto wymieniad mi?dzy

sob? numery konsol i rejestrowad si? u siebie nawzajem.

I tu wtasnie wkracza Mii Mega-Mall, ktdry wykorzystuje

Internet do szybkiej i wydajnej wymiany Mii. Program

pozwala na przegl?danie kolekcji wirtualnych postaci w
Sieci i dci?ganie ich na komputer, a potem wrzucenie na

Wiimote (do 10 sztuk naraz). Rdwnie tatwo mozna wrzucid

swoje Mii na peceta i podzielid si? nimi z calym swiatem.

Zainteresowani? Zajrzyjcie tutaj: www.miimall.com.

A tak swoj? drag?... Przy okazji znaleZlidmy takie cod:

http://www.marcin-z.yoyo.pl/prv/mii/mii.php, i czy autor

chce, czy nie, musimy si? tym podzielid:).

Po hackerskim zlocie
W dniach 27-30 grudnia 2006 w Berlinie odbyt si? 23C3
- 23rd Chaos Communication Congress, coroczna

konferencja dotycz?ca technologii informatycznych,

bezpieczeristwa sieci, kryptografii oraz wielu innych

zwi?zanych z Internetem tematdw. Konferencja sama z

siebie byta bardzo pasjonuj?ca, jednak wielbicieli Szarej

Strefy powinno zainteresowad to, ze jeden z wyktaddw

prowadzony byf przez znanego nam juz Felixa Domke
(aka tmbinc - tak, to ten pan, ktdry pomdgt ztamad

wi?kszosd konsol). Tmbinc zrobit przegl?d hardware’u

najnowszych konsol: Xboxa 360, Playstation 3 i Wii,

przedstawiaj?c przy okazji ich zabezpieczenia. Wedfug

program isty konsole te maj? tak olbrzymie mozliwosci

sprz?towe, ze nie powinny byd uzywane wyt?cznie do
gier. Pod adresem https://events.ccc.de/congress/2006/

Fahrplan/events/1606.en.html zna\dz\ecie opis wykladu

(wraz z materiatami informacyjnymi w pliku PDF), a na

stronie http://www.youtube.com/watch?v=uTx2MAOspS4

mozecie zobaczyc jego cz?dd dotycz?c? Wii. Jedli

dobrze poszukacie w Sieci, to znajdziecie tez i reszt?.

Swoj? drag?, na tej samej konferencji spotkad mozna
bylo tajemnicz? zakapturzon? postad demonstruj?c?

Xboxa 360, z ktdrego zwisafy rdzne dziwne kabelki i

obwody drukowane. Otdz twierdzi on, ze potrafi prze-

chwycid sygnaly konsoli, dzi?ki czemu moze uruchomic

na niej Linuxa. Jedli Was to zainteresowato, obejrzyjcie

filmik: http://www.youtube.com/watch?v=4AGAohJuovY.

Polecamy!

Zostari developerem Microsoftu!
Noo, prawie. Microsoft wypudcit XNA Game Studio Express,

pozwalaj?cy na tworzenie gier na Xboxa 360. Sam program

jest za darmo (http-J/msdn.microsoit.com/directx/xna/gse).

mozna rdwniez wykupid czlonkostwo w XNA Creators

Club (jedli macie aktywn? srebrn? lub ztot? subskrypcj?

Xbox Live). Aby wszystko dzialato jak nalezy, potrzebny

jest jeszcze XNA Game Launcher, ktdry mozna sci?gn?c

z Xbox Live po oplaceniu subskrypcji. XNA Game Studio

Express oparty jest na j?zyku C# i jest uruchamiany

w mocno ograniczonym srodowisku (ograniczone

zasoby, dost?p do portdw itp.), wi?c raczej nie ma co

liczyc na ztamanie systemu od drodka. Chociaz, kto

wie... Tymczasem na stronie Fiercedeveloper.com

zamieszczono 10 krokdw pozwalaj?cych na rozpocz?cie

pisania gier przy pomocy XNA. Najciekawszy jest krok

dsmy - "Zrdb Ponga". Wi?cej krokdw znajdziecie tutaj:

www.tiercedeveloper.com/story/

xbox-make-your-own-games-xna-10-steps-diy.

Tak wyposazeni na pewno napiszecie cod, co b?dziemy

mogli tu opisad!

Kolejna platforma dla Tetrisa

Wiecie, dlaczego sprzedaw-

czynie w hipermarketach nie

chc? wychodzid z kas? Graj? w
Tetrisa! A tak powaznie - Saar

Drimmer i Steven Murdoch

zast?pili bebechy terminals

do ptacenia kart?... Tetrisem.

Rzecz polegata na wymianie

elektroniki, co w rezultacie

pozwolilo na kontrolowanie

ekranu, klawiatury i czytnika

kart. Jedli Was to zainteresowato, zajrzyjcie pod adres

httpJ/www.youtube.com/watch?v=wWTzkD9M0sU. Ich

eksperyment byt w sumie tylko niegrozn? zabaw?, w
dwiecie bankowcdw jednak zawrzalo - jasno widad, ze

mozna tak zmodyfikowad terminal, by robit o wiele mniej

legalne rzeczy (na przyktad przechwytywat dane kart),

zad modyfikacji nie widad gotym okiem. Nie wiem jak

Wy, ale my juz nigdy nie zaufamy hipermarketowym

terminalom...

Polska produkcja
Skoro juz mdwimy o opisywaniu Waszych twordw
- zgtosit si? do nas Marv z teamu GBAPL. Przedstawit on

pierwsze zarysy catkiem oryginalnej produkcji - wideo-

komiksu na NDS-a o tytule "Cyberpunk Mario". Jak sam
ttumaczy, b?dzie to komiks z filmikami, a moze nawet

z dubbingiem - na gdrnym ekranie wydwietlane

b?d? rozmowy postaci, na dolnym zad obrazki

komiksu i filmiki przestawiaj?ce akcj?. Jedli

interesuje Was ten projekt, zajrzyjcie na bloga

Marva - www.cyberpunkmario.blogspot.com,

gdzie mozecie sci?gn?d plik z komiksem i na

biez?co dledzid post?p prac. Autorowi szczerze

zyczymy powodzenia i liczymy na to, ze juz

niedtugo opiszemy w naszej Szarej Strefie

skoriczon? produkcj?.

NDS-a
Pewien Japonczyk przedstawit

sposob na podkr?cenie proce-

sora konsolki do 1,7 normalnej

szybkodci. Operacja ta wymaga
dodc duiej ostroznodci i sporych

umiej?tnodci manualnych, wi?c

nie kazdy pewnie pokusi si? o jej

wykonanie, ale dla ewentualnych

ch?tnych podajemy link: http://nds.jpn.org/. Powodzenia!

Kolejny downgrader
Dark_Alex wypudcit programik pozwalaj?cy na zmian?

oprogramowania konsoli PSP z 2.71 do 1.50. Do tej pory osi?gane

to byto przy pomocy kawalka hardware, okazato si? jednak, ze

to samo tatwo osi?gn?d kawatkiem kodu. Downgrader zostat

przetestowany i ponoc dziata bez zarzutu, jednak lepiej zachowad

ostroznodc - zawsze moze trafic na Wasz? konsolk?...

A teraz cos od Chilijczykbw
Na chilijskiej stronie “Ingenieria Inversa" Victor Munoz zamiedcit

informacj? o pierwszych prdbach odkodowania dyskdw optycz-

nych z GameCube'a i Wii (GOD/WOD). Okazuje si?, ze mi?dzy

tymi dyskami a standardowymi DVD-ROM jest niewielka (ale

dodd istotna) rdznica w warstwie koduj?cej. Niestety, co prawda

mozna odczytad struktur? warstwy koduj?cej dyskow GOD/WOB,
jednak jeszcze nie ustalono dokladnie, jakie funkcje maj? jej

elementy. Pewnie to tylko kwestia czasu...

Konkurs na crapowat^ gierk§!
Nickspoon rozpocz?t konkurs na najbardziej crapowat?

gierk? homebrew na konsolk? GP2X. Pierwsze miejsce ma byd

honorowane nagrod? w wysokodci... 20 pensdw i chrupka toffee

(jedli nagrodzony mieszka w Wielkiej Brytanii). Jacys ch?tni?

Warunki konkursu znajdziecie na stronie Nickspoona

http://nickspoon.phpnet.us/gp2xcgc/, a jedli chcecie mied ogdlne

poj?cie o tym, do czego zmierzad, zajrzyjcie na stron?

z podobnym konkursem na GP32 z poprzedniego roku:

httpJ/gp32.sector808.org/gp32devcgc2005/. Kolekcja zebranych

tarn crapowatych gierek jest naprawd? imponuj?ca!

A teraz cos bardziej powaznie
Jedli pisanie crapowatych gierek na GP2X nie jest szczytem

Waszych ambicji, moze zainteresuje Was liga GP2X zorganizo-

wana przez programistdw pisz?cych na t? konsol?. Wszystko

polega na tym, ze zawodnicy zgtaszaj? wybrane gry (zardwno

oryginalne gry z GP2X, jak i emulacje czy homebrew) i co

miesi?c, poprzez gtosowanie wszystkich cztonkdw ligi, wybierana

jest ta najlepsza. Przez miesi?c uczestnicy graj? w ni?, zapisuj?c

na stronie swoje wrazenia i osi?gi, a pod koniec roku osoba z

najlepszymi wynikami wygrywa lig?. Dlaczego o tym piszemy?

Otdz mozna zgtaszad gry homebrew - to dobra okazja na to, by w
kortcu cod napisac i zablysn?d przed calym dwiatem. Zgtosid si?

mozecie tutaj: http://www.gpark.nl/forum/viewtopic.php?t=636,

a wi?cej informacji o lidze znajdziecie tu:

http://www.gpark.nl/torum/viewtopic.php?t=635. Powodzenia!

No i jut musimy zmykac, bo nasze maleiistwo domaga si? duzo

uwagi (prawd? mdwi?c wtadnie w tym momencie mtoda drze si?

wniebogtosy, ponoc dzieci tak maj?). Pozdrawiamy wszystkich

czytaj?cych uwaznie “Szar? Stref?” - Szcz?dliwego Nowego
Roku! Zgtoszenia polskich produkcji homebrew przyjmujemy pod

adresem szarastrefa@psxextreme.pl. Mozecie tez pisad w innych

sprawach, ale sami rozumiecie - mamy teraz cod innego na

gtowie, moze nam byd trudno odpowiedzied...

(c) Yohko & Teruo All Rights Reserved ;)
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Hard kor

Pac-Man na autostradzie Zwierzijtka domowe i gry wideo

Wydziat transportu w miejscowodci Buffalo

(stan Minnesota) wpadt na szalony pomyst, by

ograniczyd czgste w tym rejonie wypadki drogowe.

Na jezdni wymalowano ogromne kropki, kt6re

miafy na celu pokazanie kierowcom, jak daleka jest

droga hamowania pojazdu. Trudno powiedziec,

czy ten patent wplyngl na ograniczenie stluczek,

ale niewgtpliwie podlapany zostal przez fana gier

wideo. Komus wpadto do glowy, by chwycic za

wiadro farby i domalowad do kropek zjadajgce

je urocze Pac-Many. W ten oto sposob kierowcy

mogg podziwiad na migdzystanowej drodze ikong

lat 80. ..Jechafem tg samg drogg dzieii wczesniej"
- stwierdza miejscowy szeryf Miller. „Nie mam
wgtpliwosci, ze chodzi tu o Pac-Mana”. Trzeba

przyznac, ze tajemniczy grafficiarz sprawil sig

lepiej niz wladze miejskie - jebli same kropki

nie robify na nikim wrazenia, to kultowa postad

wyraznie sprawila. ze ludzie zwalniali, by lepiej

sig przyjrzed temu arcydzietu. Badania zebrane
w ciggu trzech tygodni od wymalowania zottego

bohatera wyraznie wskazujg, ze samochody
poruszajg sig w tych konkretnych miejscach

znacznie wolniej niz dotychczas. „Nie wiem, skgd
sig wzigt ten Pac-Man, ale jebli dzigki niemu ludzie

zwracajg wigkszg uwagg na bezpieczenstwo jazdy,

to jestem calkowicie za’’ - stwierdza Dan Brannan z

departamentu transportu.

Wii najlepsze dlo zdrowia
W jednym z ostatnich numerow amerykariskiego

magazynu Times przeczytad mozna ciekawy artykul

na temat zdrowotnego zastosowania nowej konsoli

Nintendo. David Pogue, autor tekstu, obserwowal w
domu swojg rodzing bawiacg sig Wii - stwierdzil, ze to

doskonaty sposdb na tracenie niepotrzebnych kalorii,

azarazem najlepsza spodrdd dostgpnych w domu
rozrywek zmuszajgcych dzieci do w/ysitku fizycznego.

Co ciekawe, David broni japoriskiej firmy przed krytykg

ze strony osdb, kt6re zostafy poszkodowane podczas

zabawy z Wii (bdle migsni. zniszczone meble): „Winny

nie jest system, a sami Gracze, gdyz czgsd z nich

nie ruszata swoim ciatem od lat". Muszg przyznad,

ze ta dmiata teza wysunigta przez mainstreamowe

czasopismo bardzo pozytywnle zaskakuje. Pogue

zwiastuje tez nadchodzgcg przysztobd w postaci

wigkszej ilosci gier angazujgcych do zabawy cate ciato.

Greg Miller, dziennikarz z pisma Columbia Daily Tribune, ukazal zwigzek
migdzy Graczami a ich pupilami z catkowicie nowej perspektywy.
Stwierdzit, ze byb moze pieski i kotki nie lubig gier wideo dlatego, ze sg
o nie zazdrosne! Brzmi niedorzecznie? Nie dla autora, ktdry pobwigcit

temu zagadnieniu caty artykut, opisujgc m.in. zachowanie swojego kota

w trakcie swigt 2004 - zwierzak pogryzt, a nastgpnie nasiusiat na kopig

jednej z ulubionych gier autora (WWF Royal Rumble na Segg Genesis).

Wspomnial tez o swoim psie, ktdry zniszczyt i zakopat w ogrodku
Wiimote’a. ..Czgsto nasi czworonozni przyjaciele bywajg zazdrosni

Japortskie gry dominujg

o rozne rzeczy, domagajgc sig uwagi ze strony

wtascicieli" - stwierdza redaktor. „Zwierzaki

bywajg jak mate dzieci, a w odroznieniu od
nich nigdy z tego nie wyrastajg". Byd moze
ukazuje to fenomen WiiKitty z calkiem nowej
perspektywy, a na pewno wyjasnia, czemu
moja sunia gryzie kable, wskakuje mi na

kolana i ktadzie gtowg na padzie, bym zamiast

.

grze, pobwigcit jej wigcej uwagi. Zwierzaki to

zazdrosne bestie i musimy je jak najszybciej

nauczyd grad, bo moze byd za p62no!

WiiKitty = kociaki + Wii

Ludzie czasem potrafig zaskoczyd szalonymi pomystami, zupelnie jak

twdrcy witryny WiiKitty. Ktob wpadt na genialny pomyst, zeby zrobid zdjgcia

rozkosznych kociakow w rdznych pozach razem z kontrolerami do nowej

platformy Ninny - Wiimote i Nunchakiem. Pod adresem www.wiikitty.

com znajdziecie catg galerig zdjgd internautdw, ktdrzy w ten oryginalny

sposdb zaprezentowali swoich ulubiencdw. Co najlepsze, do zabawy moze
dotgczyd kazdy wtasciciel kocurka, wigc jebli made Wii i futrzaka, to nie

zastanawiajcie sig - cyknijcie fotg i pochwalcie sig przed resztg spotecznobci

Graczyl

Moda na postarzanie gier

Wszyscy przyzwyczajeni jestesmy do idei tworzenia remake’dw cenionych

gier, co stanowi swietng okazjg do przyblizenia klasycznego tytutu

wspdtczesnym odbiorcom czy zachgcenia dawnych fanow do ponownego
zainwestowania w znany tytut. Fani stynnej gry na Nintendo 64, The

Legend of Zelda: Ocarina of Time, udowadniajg jednak, ze mozliwy jest

rdwniez odwrotny proces, czyli celowe „postarzenie” danej pozycji, by

nadad jej oldskulowego charakteru. Byd moze juz wkrdtce doczekamy
sig ukonczonego projektu, ktdry od samego poczgtku nie byt traktowany

do kodca powaznie. Ostatnio opublikowane screeny pokazujg jednak, ze

niezalezni twdrcy stangli na wysokobci zadania. Najstynniejsza Zelda w 2D?
Nadal pozostajg sceptyczny, ale postaram sig trzymac rgkg na pulsie

i poinformowac Was, czy projekt zostal ostatecznie puszczony w obieg!

Brytyjczycy przerazeni

K0NS0L4WII
Chyba tylko w Wielkiej Brytanii (kraju,

gdzie istnieje zalegalizowany kobcidl

Rycerzy Jedi) mogto dojbd do tego, ze

powolano komitet lekarzy majqcych
na celu zapobieganie dolegliwosciom

zwiqzanym z uzytkowaniem konsoli

Nintendo Wii. Stowarzyszenie British

Chiropractic Association wymydlito

zestaw bwiczert „Rozgrzewka z Wii”

majqcych na celu utrzymanie dobrej

kondycji palcdw oraz catego ciata.

Wdrdd bwiczen znalazty sig programy
treningowe dla ramion oraz (moje

ulubione cwiczenie) rozciqganie szyi,

ktdremu towarzyszy klasyczny dla filmdw

kung fu odglos chrzgszcz^cych kodci. Nie

ma co, jedli szukacie dobrego sposobu
na zrzucenie nagromadzonego w trakcie

zimy sadetka, to dwiczenia z Wii stanowiq
idealnq alternatywg dla pakowania na

sitowni. Zbudujecie masg migbniowq,

a przy okazji nie urosng Warn piersi od
koksowania. W kortcu nikt z nas nie chce
wyglqdad jak Playman.

Zgodnie z doniesieniami londyriskiej gazety

Independent, japonskie gry wideo dominuja coraz

bardziej na lidcie najlepiej sprzedajacych sig gier

wszech czasdw. Mozna wigc powiedziec, ze gdyby

producenci wspdtzawodniczyli ze sobg w fikcyjnej

olimpiadzie pod hastem .,ktdry kraj stwarza najlepsze

tytuly na konsole", rezultat wygl^datby nastgpujgco:

pierwsze miejsce dla Japonii (1 1
gier), drugie dla Standw

Zjednoczonych (6 gier), zab trzecia pozycja dla Wielkiej

Brytanii (2 gry). Japonia zdobywa zloty medal dzigki

markom Super Mario Bros oraz Pokemon (193 miliony

sprzedanych Mariankdw, 155 miliondw Pokemondw oraz

68 miliondw za serig Final Fantasy).

Odnotowano
kolejna ofiare PS3
Bynajmniej nie mamy tu na mydli

ofiary Smiertelnej, a cod duzo

bardziej pozytywnego. Licealista

z New Hampshire wystal w
kolejce cate 34 godziny, by

tylko dostac w swoje rgce nowa

konsolg PlayStation 3 - po to, by

zaraz pozniej jg odsprzedad i

zarobione pienigdze ofiarowad

na rzecz fundacji do walki z

rakiem wdrdd dzieci. Co ciekawe,

historig mtodego dobroczyncy

poznal aktor Adam Sandler,

ktdry ofiarowat tej samej fundacji

konsolg PS3, podpisane ptyty

DVD z jego filmami oraz bluzy.

Jak widad, ofiarowywanie PS3

na cele dobroczynne jest w tym

sezonie trendy!

IMienawisc do PS3
Sony doigrato sig przez

dlamazarny i nieprzygotowany

w odpowiedni sposdb launch

konsoli - historic krwawych
seen sprzed sklepdw znane

sg w kazdym zakgtku Stan6w,

nawet przez rodziedw, ktdrzy

nie majg pojgcia o grach

wideo. Oto kolejny bmieszny
przyktad negatywnego odbioru

nowej platformy - reklama

umieszczona przy jednej ze

staeji benzynowych. ..Twoje

dziecko chciatoby dostac
kartg upominkowg, nie PS3"
- czytamy na znaku. Karty !

upominkowe (tzw. gift cards) to

popularny w USA prezent. Zamiast kupowad okreblong rzecz, dajemy solenizantowi

kartg o okreblonej wartodci pienigznej do wykorzystania w konkretnym sklepie.

Swojg drogg, wyobra^cie sobie kilkuletnie dziecko, ktore czeka na dwigteezny

prezent w postaci PS3, by pod choinkg znalezd plastikowg kartg o wartodci 600 $
wykorzystania na benzyng!
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OdGracza,GraCZy
Gdy w kortcu przekracza si? magiczn^ granic? 18

lat i osiqga si? pelnoletniosd, cztowiek chcqc nie

chcqc zaczyna rozmyslac nad wtasnq przysztodciq.

Zastanawia si? - co dalej? Zaczyna rozpatrywac

rdzne opcje i planowad kolejne posuni?cia. Duzo
os6b jednak w podobnym momencie bezradnie

rozktada r?ce. Ci?zka sytuacja dla mlodych w
Polsce oraz doniesienia znajomych o „raju na

ziemi" i „krainie wiecznej szcz?dliwosci" w postaci

obcego kraju sprawiajg, ze wielu decyduje si?

na szukanie szcz?dciaw swiecie. Takie podroze

nie tylko pozwalaj^ zarobic pieniqdze, ale tez

ksztalcid j?zyk, nauczyc si? samodzielnodci oraz

spetnic wtasne marzenia - zardwno te drobne,

jak i te wi?kszego kalibru. W ttumie podrdznikdw

znaleit mozna najrdzniejszych ludzi, ale takze nas
- Graczy - szukajqcych nadziei na lepsze jutro.

Tekst ten podwi?cam wszystkim tym, ktdrzy planuj^

wyruszyc w dwiat, czy tez juz pod^zyli w moje dlady

i zdecydowali si? chodby na chwil? pooddychad

innym powietrzem.

Jedli przez cate zycie wychowywates si? w Polsce,

jested przyzwyczajony do panuj^cych w naszym
kraju realidw, to pierwsze dni sp?dzone w obcym
kraju mog^ byd dla Ciebie wr?cz szokujqce!

Dzi?ki mojemu ojcu - podrdzuj^cemu bez

przerwy po dwiecie muzykowi - juz od dziecka

sporo zwiedzatem. Miatem okazj? dodwiadczyd
lat swietnodci Super Nintendo w Niemczech,

zobaczyd wypetnione po brzegi grami sklepy

we Francji oraz zapoznad si? z austriackimi

salonami arcade. Cate to dodwiadczenie jednak

nie przygotowalo mnie na szok, ktdrego doznatem
po przyjezdzie do Standw Zjednoczonych przed

dwoma laty. Pr?znie dziatajgce siecie sklepow
z grami wideo, ogromne salony, zasypane
pudetkami z grami hipermarkety, kilkanascie pism

branzowych, mnogodd akcesoriow, a do tego sporo

okazji - gry w promocyjnej cenie, znacznie nizszej

si? ponownie z Ustrzyk Dolnych) to „dziura

zabita dechami" i „jak tylko zatatwi wszystko,

to wraca do domu - do Liverpoolu”. W koricu

„tam dom twdj, gdzie gra wideo za dych?!" - jak

mawia staropolskie przystowie ludowe. Inni z

kolei zamiast cieszyc si? ze zmiany klimatu,

otwierajq sklepik obwozny i polujq po sklepach w
poszukiwaniu okazji, by nast?pnie zdobyte fanty

wystawiad na Allegro. Zarobek z tego niewielki,

ale pojedyncze jednostki potrafig godzinami
tazic po centrach handlowych, by wygrzebad

z najciemniejszego zakamarka sklepu, ukryty

na najnizszej pdtce, zakrytej pudetkami z

gier Omega Boost i Irritating Stick (stabsi

psychicznie nie przejdc( tej zniech?cajqcej

do wszystkiego prdby) upragniony gadzet.

Zapomniatbym rdwniez o „chomikach", czyli

Graczach, ktdrzy wydaj^ wi?kszodd zarobionych

pieni?dzy na gry i akcesoria, wysytaj^c

regularnie paczki do domu w Polsce. Chomikiem
kieruje przemozna ch?d wzbogacenia prywatnej

kolekcji o nowe zdobycze - to zbieracz lubiqcy

otaczac si? softem, hardware’em i przerdznymi

akcesoriami. Najblizsze mojemu sercu jest

jednak podejdcie grupki kumpli, ktdrzy wspdlnie

udali si? do Anglii, wynaj?li mieszkanie i za

pierwsze zarobione pieni^dze wspdlnie ztozyli

si? na ogromny telewizor HDTV, zestaw kina

domowego, a do tego kupili w krdtkim czasie

wszystkie konsole nowej generacji i zacz?li

olimpijski maraton, ktdry trwajuz od kilku

miesi?cy. Chtopaki pracujq po 8-10 godzin

dziennie, po czym wracaj^ do mieszkania

i potrafiq grad do oporu - cz?sto zarywajq

noce, a jak si? trafi gorqcy tytut, potrafi^ w
ogdle nie spac i nast?pnego dnia idd w stanie

pdtprzytomnym do pracy. Bynajmniej nie

zamierzajq stawad si? obywatelami partstwa

krdlowej Elzbiety, a cate to dodwiadczenie

traktujq jak okres przejsciowy przed

Emigracja Gracza
od tego, co oferujq nasi rodzimi sprzedawcy. W
tym si? naprawd? mozna zatracid i przyznaj?, ze

z poczqtku pierwszy lepszy konsolowy gadzet

dziatat na mnie wr?cz hipnotycznie. Z wiekiem i

nabytym doswiadczeniem oczywiscie nabratem

koniecznego dystansu. Z usmiechem na twarzy

stucham relacji znajomych, ktdrzy wyjechali w
poszukiwaniu szcz?dcia do Wielkiej Brytanii i

dodwiadczyli podobnych reakcji przy zetkni?ciu

si? z towarem w marketach. Zwykle towarzyszy

temu niedowierzanie i szok - jak to mozliwe, ze

w bogatym i dobrze prosperuj^cym partstwie

konsole i akcesoria cz?sto s$ tartsze niz w Polsce?

Inng rewelacj? stanowi tzw. „efekt przelicznika",

czyli proste pordwnanie zarobkdw na emigracji

do zarobkdw w Polsce. Wykonujgc pierwszy

lepszq prac? mozna za jeden dziert harowki

przy dobrych wiatrach kupid nawet cztery do
pi?ciu oryginalnych gier! 3 dni pracy i trzymamy
w swoich r?kach PSP lub Nintendo DS. Tydzied

pracy i stajemy si? posiadaczami Xboxa 360
wraz z dodatkowym padem i dwoma oryginalnymi

grami. To potrafi namieszad w gtowie. W kortcu

przyzwyczajeni jestedmy do kupowania gier od
czasu do czasu, gdy uda si? odlozyd odpowiedni^

ilodd pieni?dzy. Zakup konsoli zad nadal pozostaje

istotnym wydatkiem, na ktdry nie kazdy moze sobie

pstrykni?ciem palcdw pozwolid.

Jak wyglgdajq reakcje znajomych Graczy-

emigrantdw? Jedni po paru dniach potrafi^ si?

juz nieoficjalnie „zrzec polskiego obywatelstwa" i

zakochad bezrozumnie w nowym kraju. Styszatem

juz od takiego jednego Andrzeja B. (imi? i inicjat

nazwiska zmienione), ze jego rodzinne Ustrzyki D.

(nazwa zmieniona i bynajmniej nie nasmiewam

podejmowaniem powaznych decyzji zyciowych

po powrocie do Polski.

Jedli planujecie opudcid kraj i udad si? w
poszukiwaniu szcz?dcia za granic?, to

najprawdopodobniej nie b?dziecie w stanie

zabrac ze sobg ukochanej konsolki stacjonarnej.

Jedli o tym mydlicie, to odradzam - sam nie

stuchatem dobrych rad i potrafitem wpakowad
do plecaka Xboxa i nast?pnie ttumaczyd si?

w bramkach na lotniskach, ze nie przewoz?

ze sob^ bomby. Najlepszym przyjacielem

uzaleznionego od elektronicznej rozrywki

Gracza okazuje si? konsolka przenodna. To

cudertko w kazdej sytuacji si? sprawdza,

pozwalaj^c ostodzic odosobnienie od znajomych

i rodziny oraz zajqd czas podczas samotnych
wieczordw. Osobiscie zakochatem si? w
Nintendo DS do szaledstwa, a kieszonsolka

raz na zawsz? pokonata nud?. Jedli nie bylidcie

przekonani do tej pory do zakupu handhelda,

to wyjazd za granic? stanowi niepowtarzalnq

okazj?, by nadrobid braki w temacie. Ba! Nawet

z catym moim sceptycyzmem uwierzytem w
cat^ ide? WiFi, kiedy zacz^tem grywac ze

spotkanymi w autobusie ludzmi - zagraniczni

Gracze si? nie kr?pujq i cz?sto widzg „swojaka"

pierwsi zaczynajq dialog. Nikomu z Was
nie polecatbym paradowania w miejscach

publicznych z konsolkq w naszym kraju (tatwo

si? mozna domydlid dlaczego - dresiarze nie

podzielaj^ naszych pasji, a uderzenie bejsbolem

w twarz podobno boli...), ale za granic^ cz?sto

moze ona petnid rol? znaku rozpoznawczego,

wizytdwki i pomagac w nawigzywaniu nowych
znajomodci. Nawet nie majac czasu na spotkania

Wybierajqc si$ za granic? nie boj si? podkreslac swojej pasji do grania - nawet maly

gadzet lub element ubioru moze sprawic, ze zochodni Gracze uznajq Ci? za swojaka.

Teoria sprawdza si? w praktyce, o czym ze szczegolami informuje Mazzi (w czapce z

padem od NES-a).

towarzyskie dzi?ki mojemu DS-owi ztapatem kilka kontaktow z ludzmi

mieszkaj^cymi w tej samej dzielnicy - by pograc, wymienic si? grami

i poznad kilka ciekawych faktdw na temat sytuacji konsol w tym kraju.

Kieszonsolka za granic^ nie stanowi zabawki - to raczej element stylu

zycia.

Jedli ktos jeszcze ma watpliwosci, czy Gracze mogq stanowic

subkultur?, polecam mu przyjrzed si? doktadnie braci konsolowej

za granic^. Wi?kszodd ludzi zaopatrzona jest w odpowiednie ciuchy

i gadzety, wi?c bez problemdw mozna poznad „swojaka” w ttumie

ludzi na ulicy. Bynajmniej nie wygl^dajg oni jak odszczepiency (to

poj?cie rezerwuje dla subkultury metali, ktora w Ameryce na nowo
zdefiniowata poj?cie kiczu) czy znani z japohskiej kultury masowej
otaku. Zdecydowanie prym wiedzie Nintendo, ktdre od lat inwestuje

w ten segment rynku, zalewajqc sklepy strojami z „Mariankami" i catq

gamq produktdw opatrzonych charakterystycznym logiem. Duzo gorzej

wypadajq dwie inne korporacje, ale dzi?ki sprzedazy licencji na niektdre

produkty mozemy dodwiadczyd rdwniez markowych koszulek Xbox
360 czy Playstation 3. Nie zastanawiatem si? dwa razy i pozwolitem

sobie na mate „zakupy", chod (zeby nie przezywad szoku po zobaczeniu
ogromnego rachunku) ja to nazywam „inwestowaniem w siebie".

Czy chodzenie w konsolowych ciuchach ma wptyw na to, jak jested

postrzegany przez innych na miedcie? TAK! TAK! TAK! Podobnie jak

to byto z Nintendo DS, moje wdzianka pozwolity mi na odbycie wielu

bardzo przyjemnych rozmdw i wymienienie wizytdwek z masq osdb.

Raz nawet dzi?ki mojej ukochanej koszulce z Pac-Manem udato mi

si? poznad w pociqgu cztowieka z „branzy”: jednego z twdrcdw starej

jak dwiat gry Duck Tales (byd moze kojarzq ten tytut starzy amigowcy).

Smiato si?gajcie po ubrania konsolowe i podkredlajcie swojg

przynaleznodc do grupy tajnych, pi?knych ludzi:). Nawet pozostajqc

w Polsce, bo patrzqc na ttum snujqcych si? w godzinach rannych

ponurakdw na ulicach az si? prosi, by dad pozytywny przyktad i wniedc

odrobin? optymizmu (odpowiedni towar znajdziecie w naszym tirmowym
sklepie PSX Extreme).

Wyjazd zagraniczny jest zawsze podrozg ksztatcqcg i rozwijaj^ca

tkwiqcy w nas potencjat. Jedli wi?c ci^gnie Was w dwiat, to

potrzebujecie tylko jednego - bardzo chcied i wierzyd, ze niezaleznie

od wszystkiego jakod si? sprawy z czasem uloz^l Zawsze jest trudno na

poczgtku, ale w kortcu nasi rodacy potrafiq radzid sobie w ekstremalnych

sytuacjach. Catkiem niedawno odezwali si? do mnie ludzie z jednego

z teamdw grajgcych w Halo 2. Zdradzili mi swoje plany odnodnie

wyjazdu i robienia kariery w zawodowej lidze Graczy. Zrobitem wtedy
cod nieodpowiedniego i wybijatem im ten pomyst z gtowy, przyblizajqc I

im smutne realia zycia emigranta. Z czasem jednak poszedtem po
rozum do gtowy i stwierdzam, ze jezeli naprawd? jestescie tacy dobrzy i I

wierzycie, ze mozecie odniedd sukces, sprdbujcie pokonad opor materii I

i zobaczcie, czy uda si? spetnic to szalone marzenie! Nie b?dzie tatwo, I

ale tez nie uda si? na pewno, jedli nie sprdbujecie. W kortcu lepiej

postawid wszystko na jedn^ kart?, niz za kilka lat zatowad, ze si? nawet I

nie sprdbowato, prawda?W kortcu cuda si? zdarzaj^i [mazzi]



kor

JEST BJUTI
Aktualna zima jest jednq z najpi?kniejszych, jakie pami?tam w swoim zyciu. Jako
zagorzaty anty-fan biatego syfu, ktdry zazwyczaj bawi nas swym widokiem przez
kilka dni, po czym wszyscy brodzq po kolana w szarej brei, widok czarnych ulic

i storica w styczniu to midd na moje serce. Jak dla mnie jedynq zimq w tym sezonie
moze bye ta z Lost Planet: Extreme Condition.

Tymczasem biedni Niemcy nawet na

tak^ zim? mog^ nie mied szans - jedli

potozy na niej lap? cenzura. W kortcu w
nowej produkcji Capcom takze strzelamy

do dnieznych piratdw, czyli ludzi - tylko

czekac, jak Lost Planet dostanie si?

pod mtot banieji. Sytuacja za nasza

zachodni^ granicq staje si? coraz bardziej

zabawna - oczywidcie dla nas, bo dla

miejscowych jest raezej tragiezna. Jak
donosi Financial Times, Bawaria i Dolna
Saksonia przygotowaty projekt ustawy,

ktora naklada wysokie grzywny, a takze

kary wi?zienia na developerdw, wydawcdw,
dystrybutordw, a nawet samych Graczy
za korzystanie z produkcji emanuj^cych

„okrutnq przemoc? w stosunku do ludzi

oraz istot czlekopodobnych". Gdyby
takowe prawo weszlo w zycie, obj?toby

swq mocq prawie 19 miliondw obywateli

tamtych terenow - a wszystko przez ostatnie

wypadki w niemieckim Emsdetten, gdzie

18-letni fan Counter-Strike'a wtargngt

uzbrojony do swej szkoty, zranii kilka

osdb i popelnil samobdjstwo. Chociaz
wszystko wskazywalo na ci?zkie zaburzenia

osobowodci i depresj? tego osobnika
(l^cznie z zapiskami na jego stronie WWW),
kozta ofiarnego ponownie uezyniono z gier

wideo. Nagonka dowodzi minister spraw
wewn?trznych Gunther Beckstein twierdzqc,

ze „nie ma absolutnie zadnych wqtpliwodci,

iz tak zabdjeze (sief) gry wptywaja

niszcz^co na niestabilne psychiki mlodych
ludzi i majq stymulujgce efekty". Mimo skarg

niemieckich Graczy, jak wykazala sonda
az 59% spoteczeristwa popiera dzialania

rzqdu - zatoz? si?, ze w badaniach brali

udziat zapewne ci najbardziej zorientowani

in temacie. Jak to ktod podsumowat na
zachodnim forum: jedynym logieznym

wytlumaczeniem II wojny swiatowej musi

byd to, ze Hitler byl nalogowym graezem w
Counter-Strike.

Znany z przenodnych wersji stacjonarnych

konsol, laptopa X360 i wielu innych

genialnych modyfikaeji niestrudzony

Ben Heckendorn stworzyl kolejne dzieto

- jednor?czny kontroler do Xboxa 360.

Nie mydlcie, ze pomyst podsun?ta mu

nuda - byta to praca specjalna na zlecenie

zotnierza US Army, ktdry stracit praw^
r?k? na wojnie w Iraku. Ben potraktowal

to jako kolejne wyzwanie i oczywiscie nie

spoczqt, dopdki nie stanqt na wysokodci

zadania. Pad zawiera caly komplet
przyciskdw znany z oryginatu, jednak

te normalnie przeznaczone dla drugiej r?ki

zostaly przeniesione na sp6d - w tym prawy
analog, trigger i cztery buttony funkcyjne. Jako
ze oryginalne ..kolorki" X, Y, A, B zajmowalyby
zbyt duzo miejsca, trzeba bylo wykroic wtasne
- dolny analog oraz prawy trigger obstugiwany

jest najmniejszym palcem, a spusty trafity na
doln^ i gdrnq kraw?dz. Oczywidcie podstawow^
i najzmudniejszq pracq bylo rozmieszczenie

wszystkiego w konstrukcji, ktdra bylaby niezbyt

duza, a jednoczesnie wygodna do trzymania

i obslugi w jednej dloni - potrzeba bylo trzech

zmian koncepcji, zanim wylonila si? finalna

wersja. Co wazne, poza kompletem buttondw
udalo si? zaimplementowad zardwno wibraeje,

jak i akumulator, zachowujgc bezprzewodowodd
konstrukcji. Zastanawia mnie, kiedy ten facet

zostanie nareszeie dostrzeiony i doceniony

przez jakid koncern, a jego umysl i energia

spozytkowane za grub^ kas?. Oczywiscie masz
na to wszystko patenty, Ben?

„Z nowym rokiem nowym krokiem" - pomydlat
znany Warn juz Jack Thompson... i wystat

list otwarty do Billa Gatesa, w ktdrym grozi

obiecujqc i obiecuje grozgc, ze uzyje wszelkich

mozliwych srodkdw, aby zakazad sprzedazy

Grand Theft Auto IV nieletnim. Pogi?to

goscia, czy postanowil dzialac z odpowiednim
wyprzedzeniem? W kortcu pafdziernik za

pasem... List ostrzega Microsoft „przed braniem
udzialu w tym procederze, w jakikolwiek

podredni czy bezpodredni sposob" - mowa o
udost?pnianiu gry osobom ponizej okredlonej

kategorii wiekowej. Jedli za udziat podredni

rozgarni?ty Jack uwaza samo wydanie gry na

Xboxa 360, to ma nikle szanse, ze ktokolwiek

z MS wyslucha jego grdib. Co ciekawe,

nigdzie w jego chorym tekdeie nie ma mowy
o PlayStation 3, ktdre dostanie swojq wersj?

GTAIV dokladnie tego samego dnia co X360
(Europa 19.10.2007). Czyzby atak na MS miat

byd formq zmiany wroga po zeszlorocznym

ataku na Sony za dopuszczenie do sprzedazy
serii GTA w Japonii? Nie wspominam juz nawet,

ze wyst?powanie w sprawie jakiejs gry do
producenta sprz?tu (a tym bardziej Gatesa) to

bardzo dobry pomyst.

Chowalidcie kiedyd „§wierszczyki" przed oczami
rodziedw w innej gazecie? Zakup filmu porno

okazuje si? problemem z powodu skromnego
wieku na karku? Naprzeciw problemom
dorastajqcych nastolatkdw zdaje si? wychodzid

Electronic Arts - tak zartobliwie chcialoby

si? spuentowad przypadek, jaki przytrafi! si?

niedawno 14-letniemu Graczowi z Utah w
USA. Dzieciak uszcz?dliwiony dwiqtecznym
podarkiem odpakowal z folii nowiutkq kopi?

Madden NFL 07, ale to, co zobaezyl na ekranie

I po odpaleniu Xboxa 360, na

I pewno nie bylo zmaganiami
I opancerzonych facetdw na

I boisku. Na ekranie takze

I zmagali si? jacyd ludzie, ale

I jakby inaezej - bylo ich tylko

I dwoje, byli odmiennej plci i

]
najwyrazniej byli dla siebie

I bardziej mili niz zawodnicy

|
NFL. Jako ze rzecz miata

miejsce w USA, a nie w
I Polsce (gdzie wi?kszodd

I matolatow ucieszylaby si?

! z takiej niespodzianki),
1
zaskoezony chlopaczyna

czym pr?dzej zglosil fakt rodzicom, a ci oburzeni zawiadomili

Grup? d/s Przest?pstw Przeciwko Dzieciom. Pechowa gra

zakupiona zostala w miejscowym Circuit City, ktdre jako zwykty
posrednik skarg? i wszelkie ataki medidw skierowato do wydawey
- EA z siedzibq w Redwood City w Kalifornii. Sprawa jest ciekawa
o tyle, ze nawet sama plyta ma oryginalny nadruk Madden NFL
07 - logieznie rzecz biorqc ktod musiat jq podmienid na tadmie
produkcyjnej. EA przeprosilo za incydent, ale samo nie ma poj?cia,

jak moglo do tego dojdd. Rodzice zazqdali jedynie wymiany gry

na wlasciwq, co jak na Stany Zjednoczone jest szokujqce. Gdzie
proces o straty moraine i uszczerbek na zdrowiu psychicznym
dziecka? Do zarobienia byta kupa kasy - zwlaszcza z TAKIM
dowodem w r?ce.

W tym wydaniu ”OM" troch? wi?cej handlowych doniesied, ale

znalaztem gardd ciekawych materialdw i szkoda je pomingd.

Zacznijmy od brazylijskiego serialu pt. „PS3", kt6ry wciqz trwa.

Jednak najwyrafniej lawina tysi?cy aukcji konsol, ktdra po 17

listopada zalata amerykartski eBay, zaezyna troch? studzid emocje
zgdnych szybkiego zarobku ewaniakdw. Raporty zza oceanu
donoszq o ludziach, ktdrzy oddajq konsole do sklepu, bo nie

udalo si? ich opylid na aukcji nawet z 10-20% zarobkiem. Ceny
na licytacjach w ostatnich tygodniach zacz?ty wyraznie spadad

I

- niektdre strony internetowe

opisaly pod koniec grudnia

godcia, ktdry uparcie

trzymajqc si? ceny 1500 $
-bujat si?" ze sprz?tem od

samej premiery. Kiepski

..marketing"? Tymczasem
wystarezy ruszyd glow^ i

dostarezye ludziom to, czego
nie da im nawet producent.

Michal Birecki (nasz ziomal?)

z serwisu PS3Center.net

poddat tuningowi wyt^eznie

wizualnemu wersj? 60 GB,
tworzqc wymarzonq przez

wielu, pierwszq na dwiecie...

bialq PlayStation 3. Idealnie

dobrany lakier (oczywidcie

z potyskiem), perfekcyjnie

wykonana praca (t^eznie

z padem 14 godzin) - i po

trzynastu ofertach licytacja

zakohezyla si? na 1425

$. To podsun?lo mu mydl,

aby stworzyd calq lini?

wlasnych kolordw dla tego

sprz?tu - zawsze przeciez

znajdzie si? jakid bogaty

maniak gotowy do zakupu

(mimo braku gwaraneji, gdyz

konsola przy malowaniu jest

otwierana). W chwili, gdy to

pisz?, koled zapowiedzial

I juz wersj? w piekielnej

czerwieni, ktdrq poprzedzi

srebrna. Gdy jego zdolnodci

produkcyjne wyprzedz^ mozliwosci Sony, dam Warn znad... Czasami
jednak, zwlaszcza gdy chcemy zaoszcz?dzid, mozemy si? przykro

naciqd. Bolednie przekonal si? o tym pewien 27-latek z San Jose,

ktdry zapragnql sprawid sobie PS3 na Boze Narodzenie - jednak

zamiast setek ofert na eBay od 800 $ wzwyz, znalazt anons w
znanym sieciowym serwisie ogtoszeniowym. Zeby bylo dmieszniej,

ze sprzedaweg - podaj^cym si? za pracownika Best Buy - umdwil
si? na odbior osobisty. Zaczql podejrzewad, ze cod nie gra, gdy po
otrzymaniu gotdwki (700 $) tamten szybko dal dyla. Po sprawdzeniu

kartonu okazalo si?, ze zostal wladcicielem... starych gazet, pada do
PS2 i paru kafli podtogowych. Mia! przynajmniej czym solidnie je***gd

si? w teb - „z rqczki do rqczki", a i tak „kot w worku". [butcher]



Michelem, CEO Frontline, siedzqcym obecnie w
Stanach. Ttumacz? siebie i wypruwajqcy sobie

flaki zespot, zbieram opieprz i ustalam nowy, realny

harmonogram prac, kiedy to ostatecznie juz majq

ukazab si? alfy z widocznym progresem. Klient traci

cierpliwobc, zaczqt bowiem oczekiwac miesi?cznego

progresu w... tydzieh - Marcin robi co moze, by ..kupib"

nam czas, a zarazem nie doprowadzib do zerwania

drogiego kontraktu. Humor na koniec poprawia mi

raport z frontu biz dev* - okazuje si?, ze nawiqzalismy

nowe kontakty, harmonogram na 2K7 zaczyna bye

szczelnie wypehany zleceniami. Siedzqcy we mnie

duch Gracza na widok listy wydawcbw zbiera kopar?

z podtogi, Producent natomiast juz gorqczkowo mybli,

jak sklonowab siebie i team, zeby z tym wszystkim

zdqzyb. Najblizsze wakaeje majaezq gdzieb za

dwa lata, moze trzy. Szef pociesza, ze zalatwi mi

sekretark? i masazystk? do pomocy, bylebybmy tylko

nie dali ciata z obeenymi projektami. Zmotywowany
potrojnie o 3:00 wychodz? z pracy, noeny strbz znow

puka si? w czoto.

WTOREK
Wydawca bardzo przeprasza, ale pomylil si? - gra

ma si? nazywab Rec Room, .sorry for mispeliing".

- OK, man, nie ma sprawy, to tylko jedna godzina

stracona na zmiany nazwy w dokumentaeji,

poinformowanie ludzi, przemianowanie katalogow

na ftp i w Systemie MS Project.

W ciqgu tej godziny rosnie liezba Pilnych Spraw,

przerzucam si? od maila do maila, od okienka do

okienka, btyskawieznie daj? dyspozycje, zbieram

polecenia, przekazuj? co potrzeba. Pojawil si?

nowy silnik Engine DS od Software Engineera’,

informuj? wi?c o update programistbw. Jak si?

okazuje, wiadomosb nie dociera do jednego ze

zdalnych koderbw, wi?c wieezorem okazuje si?, ze

podeslany przez niego fragment kodu jest totalnie

niekompatybilny z resztq gry - zatem Brawn takze

i dzib nie b?dzie zrobiony. Soft Engineer siedzi do

pozna w nocy, naprawiajqc bt?dy. Kin? w myslach

jak transseksualny eskimos-nazista w korku

spowodowanym przez demonstracj? Mtodziezy

Wszechpolskiej. Otrzymuj? polecenie przesuni?cia

100% resources na Brawn, rbwnolegle jednak

pojawia si? zqdanie jak najszybszego dostarezenia

brakujqcych grafik do gry Rec Room. Taaa... Szefbw

nie interesuje kogo zabic, przekupic, z kirn si?

przespac - polecenie ma zostac wykonane i koniec.

Do pbina w nocy siedz? mbzdzqc: temu przydzielib

C Roboczy lunch. Zgadnij: ktorzy z tych panow to Koderzy, a ktorzy

Producenci?

mamowab mbj czas pytaniami

,jak mi led". „czy PSP jest lepsze

od DS", „co w tym fragmencie

kodu jest nie tak (tu nast?puje

listing)". Na szcz?bcie komunikator

posiada opcj? blokowania

nadawcow:). Jednym okiem czytam

nadestane wtabnie TDD* i GDD*
projektu licencjonowanej gry dla

amerykanskich dziewezynek (za

pbt roku b?dziemy nosib rbzowe

rajstopki, nie ma bata), drugim okiem

zerkam na najnowszy Changereport'

Brainium, trzecim bledz? wpisane

do MANTIS* bugi w grze Ed's

Farm, obecnie przygotowywanej

do submisji* do NOA. Na biezqco

omawiam z QA Managerem* co

nie dziata poprawnie, za tydzieh

b?dziemy musieli konieeznie

przerzucib resources (tak si? w
branzy okrebla ludzi) do debuggingu*

i upewnib si?, ze wszystko w pelni

spelnia wymagania okreslone w
Nintendo Guidelines*. Ninny b?dzie

trzepab Ed's Farm we wtasnym

testing house, a jako ze jestesmy

dla nich barbarzyncaml, musimy

postarac si? podwojnie. Podobno

nobody's perfect - nieprawda,

Japonczycy dawno obalili t? tez?. Nie

ma co narzekab, wszak nie wymagajq

od innych wi?cej, niz sq sami w
stanie dokonab. 0 20:00 wychodzq

ostatni pracownicy, build Brainium

nie mbgt zostab dzib wykonany.

Konferuj? via Skype z Marcinem

PONIEDZIAtEK
Obecnie nadzoruj? cztery projekty na

Dual Screena, w rbznych fazach rozwoju.

Dzieh zaczyna si? dla mnie najwczesniej

o 12:00. Pozno? Wi?m, ze nie wyjd? stqd

wczebniej, niz o 3:00 w nocy. Taka praca.

Odpalam komputer, w mi?dzyczasie witam

si? z teamem, robi? kaw?, wpadam do

biura Jakuba Goryszewskiego (CTO) na

zaszczytny ubcisk dtoni (a niech chfopak

ma;), szybko raportuj? ustnie wydarzenia

z nocy, na koniec czeka mnie jeszcze

przyj?cie zwyezajowego ochrzanu/pochwaly.

Cz?sb chlopakbw przyszla dzib o 8:00,

zbieram zatem szybko raporty z post?pow

prac, pytam o problemy i zagrozenia - moim
zadaniem jest rozwiqzywanie ich jak

najszybciej, by prace nad projektami szty

bez opbbnieh. Musicie bowiem wiedzieb,

ze wydawey majq potwomq alergi? na nie

- zawsze zaczynajq czerwienieb, toczyb

pian? z ust i sciskab kurczowo blaty

mahoniowych biurek. Drugim questem jest

zmuszenie do wspbfpracy czfonkbw teamu,

z natury do tego nie stworzonych - Designer

nie lubi Kodera, gdyz ten masakruje jego

wizj?, Koder nie lubi Grafikbw, bo podezas

implementacji zajmujqcych 99% pami?ci

prac musi si? nieile nagimnastykowab.

Graficy majq generalnie wszystkich

w tubce, bo to Artybci zmuszeni do

chatturzenia. Klient pocztowy wypluwa

kilkanabcie wiadomobci, kt6re naptyn?ty

z nocy. Zerknij na tamtq bcian? - dziwny

zegar, nie pokazuje poprawnie godziny...

A jednak tak, tyle ze to czas amerykahski

- kiedy my bpimy, siedzqcy w Stanach

ludzie intensywnie dzialajq, jedzqc robocze

lunche i konferujqc przy drogich drinach z

wydawcami, negocjujqc kontrakty, milestones,

fundusze. O prosz?, okazuje si?, ze musimy
znaeznie przyspieszyb termin wypuszczenia

najnowszego builda gry Professor Brainium

(DS). Klient chce zobaezyb alf? - natychmiast.

GG i Skype fadujq si? do RAM-u, w
mi?dzyczasie biegn? przekazac „radosne"

nowiny teamowi na miejscu - graficy krzywiq

si?, pokazujqc rzeezy, ktbrymi sq obecnie

zawaleni. Sytuacja w Teamie developerskim

zmienia si? czasem z godziny na godzin?,

zaleznie od tego, co strzeli do gtowy klientowi,

musimy si? dostosowab. Lead Programmer
projektu przyjmuje wiebci z kamiennq minq,

pytajqc tylko. na kiedy ma byb build*. Po

ustyszeniu ..natychmiast" kopara opada mu do

samej podtogi. Ja juz zasuwam porozumiec

si? z pracownikami zdalnymi - im tez

trzeba popsub humory. Rozmawiam z Lead

Programmerem projektu Red Room - to druga

gra na DS w fazie beta; implementujemy

brakujqce grafiki. Zbieram raporty od

zdalnych i przekazuj? im polecenia - tto na

touchscreen, tto na top screen, kilkanabcie

sprites 2D, kazdy w okreblonych wymiarach

i okreblonej liezbie barw. Przekazuj? im

ochrzan za wykonanie wczorajszego tta

w 222 kolorach zamiast 128. Oceniam
nadestanq grafik? bitmap... moment, a

gdzie kolor alfa, przezroczysty? Odsytam

do poprawki. Okienka komunikatorow

btyskajq, rozmawiam z pi?cioma osobami

rownoczebnie. Chob wrzucam status GG w
stylu .bardzo zaj?ty", paru tumanbw prbbuje

GODZIN PEVELOPINGU
0 Bydgoszcz. Biurowiec przy ulicy KoSciuszki niezym nie wyrdznia si§ spo^rdd innych budynkow w miescie, niemniej wprawne

oko dostrzeze na scianie szyld polsko-amerykanskiego developera, Frontline Studios. Choc HQ firmy znajduje si^ w Nowym

I

Jorku, dwa kolejne oddziaty zas w Kalifornii i UK, polski oddziat stanowi rdzen developingu, to st^d ruszaj^ w swiat produkty

goszcz^ce w dtoniach i domach Graczy na catym swiecie - od pewnego czasu takze za moj^ sprawy... Ano wtasnie, to ja, Wajper.

Pracuj^ tu od niedawna jako Associate Producer, cztowiek koordynuj^cy prac§ wszystkich teamow wykonawezyeh (koderzy, graficy

etc.). Zapraszam Ci§ do sp^dzenia tygodnia z Producentem w Teamie Developerskim, pokaz§ Ci, jak powstaj^ gry. Wyspates si§ na

zapas..? Najadte^..? Wy... starezy, jedziemy.



to. tamtemu tamto, zaprosih do wspdlpracy

jeszcze innego. Dzi?kuj? Bogu za kontakty

w Teamie GBA PL, dzis kolejny chlopak

dostanie ..zyciowq szans?”; cieszy si? jak

dziecko, jeszcze nie wie, co go czeka, khe,

khe... To, co robilismy w homebrew, to pikus,

od jutra facet zapomni co to sen. Ja juz nie

pami?tam, po prostu okoto 4:00 AM trac?

przytomnosd, budzgc si? cz?sto w dose

przypadkowych miejscach. Spates kiedys

na podlodze kuchni z kubkiem herbaty w
lapie, albo w fotelu zaraz obok poscielonego

wyrka...?

$RODA
Wpada jak burza Software Engineer.

Niczym uczniacy zbieramy solidny ochrzan

za niestosowanie systemu kontroli jakodci

kodu, dopuszczajgc do sytuacji, gdy dwojka

zdalnych koderow pracuje na roznych

wersjach tego samego pliku. Lista przewinieh

obejmuje takze olewanie CVS-ow‘,

samowolk? w kwestii konfiguraeji drodowiska

programistyeznego i brak prowadzenia

dokumentaeji kodu. CTO znaezgeo zerka

w mojq stron?, wszak to ja odpowiadam

za prac? dev teams. Pokornie opuszczam

uszka i zabieram si? za reorganizacj?

pracy „moich chfopcdw” - wprowadzam

obowiqzek codziennego raportowania,

prowadzenia changelogow', korzystania

z CVS i Workspace' projektdw. Zbieram

kolejny ochrzan od Michela, ktory kwadrans

po otrzymaniu obiecanego builda komentuje:

.Miato bye zaimplementowane A i B, gdzie to

jest?!". Sktadam raport, w ktdrym dokladnie

wykazuj? roboezogodziny poswi?cone przez

ludzi i radz?, by klient nie oczekiwat cuddw

• w tydzien nie da si? przerobic miesiqca.

Nerwowka udziela si? i mnie, na moje

zyezenie CTO przeswietla raporty od jednego

z grafikow, ponod ..bardzo zaj?tego". Okazuje

si?, ze zalega z raportami i nie zgadzajg si?

roboezogodziny w stosunku do faktycznych

wynikow pracy - leci zatem mail z grozbg

wyciggni?cia konsekweneji dyscyplinamych.

Ja sam zresztq zaezynam obawiac si? o

posad? - o premii w tym miesiqcu nawet nie

marz?. Mamy 24 godziny na zrobienie Builda

Ostatniej Szansy*, wyrainie przekonujgcego

klienta, ze jego pieni?dzy nie wydajemy

na dziwki i wdd?, ale choc par? procent

przeznaczamy na tworzenie gry, khe, khe.

CZWARTEK
Otrzymuj? do testow najnowszy buildzik Rec

Room, w ktorym nowe grafy prezentujg si?

swietnie, widac wyrazny post?p w mechanice

gry. Notujemy kolejny post?p w Professor

Brainium - to juz jest wyrazny krok do

przodu, ale weigz nie w tempie wymaganym

przez klienta. Lead Programmer wpada w
trans - pomimo ze zapowiedziat wyjscie z

pracy o 18:00, do poznej nocy siedzi przed

PC. Do kazdego, kto otworzy drzwi jego

gabinetu, rzuca p6tg?bkiem „wyp”"alac",

nie odrywajqc nawet wzroku od ekranu. Widz^c

jego bladq twarz sugeruj? polgodzinnq przerw?,

zbywa mnie jednak prychni?ciem. Znam ten

typ transu - nie wstaniesz od kompa, dopoki

nie skohezysz kodowac. Za duzo wqtkow

uruchomionych w glowie, po wybiciu si? z

rytmu trzeba rozczytywac kod od nowa. Graficy

tez siedz^ do pdzna, wczorajszy dzieh „Big

O.P.R." skuteeznie zmobilizowal do podwojnego

wysitku. Przypominam sobie stowa narzeezonej,

gdy mnie rzucata par? miesi?cy temu: „Takiego

rytmu i tempa zycia nie wytrzyma zadna baba".

Patrz? prawie ze wspolczuciem na chlopakow,

ktorych wsciekte poldwki co kwadrans dzwoni?,

dopytujqc o godzin? taskawego powrotu pancia

do domu. Wreszcie w nocy krytyezny build

jest gotowy. Wysytam go za Ocean. Fajrant.

Przezylidmy.

PIATEK

Ed's Farm przechodzi w kolejny faz?, trzeba

przygotowad na szybko multij?zykowe pliki do

wersji euro - 5 j?zykow, ktore trzeba b?dzie

zaimplementowac na podstawie zatwierdzonego

loc kita*. Komu przydzielic? Uch... Kazdy z

ludzi ma juz robot?. Osobidcie przekopuj?

si? przez licz^ce grubo ponad 8000 linii pliki,

podmieniajqc odpowiednie stringi bazowej

wersji angielskiej na przettumaezone frazy.

przy okazji formatuj^c tekst tak, by dobrze

prezentowat si? na ekranie. Tja, o ile ENG, GER
i ITA nie sprawiaj^ mi wi?kszych problemow,

tak przy SPA i FRE wymi?kam - nie mam
poj?cia, jak poci£(b dlugasne zdanie w totalnie

nieznanym mi j?zyku na poprawne stylistyeznie

frazy. Chaos pogt?bia wjazd Kuby z Wii i

skrzynk^ soezkow marchewkowych - zaezyna

si? Wiimpreza. Sciera probuje mi zepsuc

humor, twierdzgc, ze w redakcji majq siedem

konsol Wii, ktore kupili ze wszystkich mozliwych

hipermarketow. Phi, mysmy naszq podpi?li

pod nadcienny projektor, obraz 3x4 metra daje

rad?, ttuezemy si? nami?tnie w pojedynkach

bokserskich, golfie, bowlingu. Jest fajnie. Co
chwil? ganiam do swojego stanowiska na

par? minut, zeby zobaezyd, co si? dzieje, a na

gromkie ..Wajpeeer!" wracam do playroomu,

odb?bniam swoje kolejki i zasuwam znow do

kompa... W pewnym momencie budz? si? na

podlodze w pokoju grafikow, zawijajq mnie na

imprez? do klubu. H?..? OK, wszak mamy djakid

weekend, cy cud...

SOBOTA
Caty dzieh zdycham przed kompem,

prdbujgc zmusic waz^cq dwie tony glow?

do funkejonowania chocby na pot gwizdka.

Robota idzie jak po grudzie, zapominam o

czym rozmawiatem z dang osob^ zaraz po

zamkni?ciu okienka. Wieczorem wypijam

p6l piwa i czuj?, ze nogi mi mi?kn^, przed

oczami pojawiaja si? Mroczki - niedospanie,

niedojedzenie i obci^zenie nerwowe calego,

ponad 80-godzinnego tygodnia pracy daje o

sobie znad. I po co to wszystko? I tak zaden

Gracz nie czyta Credits, a juz na pewno nie

FRONTLINE STUDIOS
Firma zostafa zalozona w 1998 roku w Bydgoszczy przez Marcina Michela (obeeny Dyrektor

Generalny). Po inkorporaeji w roku 2004 growy departament funkcjonuje pod szyldem

Frontline Studios Poland, korporacyjnym oprogramowaniem zajql si? dotychczasowy NAWAR.

Pocz^tki byty typowe - firma zajmowata si? tworzeniem portali intemetowych, informatyzacjq

przedsi?biorstw, tworzeniem lokalnych korporacyjnych sieci, multimedialnych prezentaeji,

aplikaeji biznesowych.W 2000 roku do firmy trafit Jakub Goryszewski (obeeny Dyrektor

Techniczny i Szef Produkcji), specjalista od systemdw tqcznodci i aplikaeji B2B, majqcy na

koncie kontrakty nawet dla wybrednego MON-u. Marcin od zawsze byf Graczem, zatem juz

w 2001 roku z ochotq przyj^l zlecenie produkcji kilku prostych edukacyjnych gier na uzytek

rynku amerykahskiego. Kontakty w USA owocowaly kolejnymi kontraktami, co zainspirowalo

firm? do rozpocz?cia prac nad wtasnym silnikiem Digital Omerta, uzywanym do dzid. Rok

2002 przynidsl szereg zleceh na budget games na PC, do ktdrych doklejano czasopisma

lub rozprowadzano w hipermarketach. Chod focusem byt rynek amerykahski, i u nas mozna

byto zapoznad si? z produkejami firmy (na pewno kojarzyeie Kurk? Wodnq). W 2004 roku

firma zdobyta 6wi?tego Graala Branzy, stajqc si? oficjalnym 3rd party developerem Nintendo.

Zastrzyk finansowy po stworzeniu szeregu udanych systemdw ERP i aplikaeji B2B autorstwa

Jakuba zaowocowa! rozpocz?ciem prac nad wlasn^ wysokobudzetowg grq, Mafioso

(RTS/RPG), stanowiqcq wizytowk? firmy. Projekt dopieszczany jest do dzis, w mi?dzyczasie

jednak team nie tracit czasu i zapodat 3 petne tytuty na PC (Extreme Speedway Challenge,

Gun Warrior, The Banished), 2 gry na GBA, 4 na DS, dziesiqtki na komdrki. Obecnie tworzone

sq kolejne szpile na konsole przenodne Ninny i Sony, planowane sq juz projekty na Wii,

Xboxa 360 i PC. Rok 2007 b?dzie rokiem przetomowym i Frontline przestanie byd kojarzone

z jx^pierddtkami na komdrki", ale o tym JESZCZE nie mog? Warn opowiedzied w detalach...

Stay tuned!

BIZ DEV: dziat firmy zajmuj?cy si? marketinglem

i pozyskiwaniem kontakldw biznesowych

BUILD: robocza wersja oprogramowania,

zawierajqca catosc kodu I plik z obrazem do

zaladowanla na no^nik

BUILD OSTATNIEJ SZANSY: terrain sprawiaj?-

cy, ze developerzy spinajq d'py jakw?ze wczasie

burzy piaskowej; jezeli TEN build nie spodoba

si? wydawey, kontrakt zostanie zerwany

CEO: Dyrektor Generalny

CHANGEL0G: dokument zawieraj?cy list?

zmian dokonanych od ostatniego builda

CHANGEREPORT: dokument zawieraj?cy

poprawki, ktorych z?da wydawea

CTO: Dyrektor Techniczny (Operacyjny)

CVS: najszybszy system do synchronizacji

pllkow w zbiorezym repozytorium; za pomoc?

kilku klikni?6 koderzy podsylaj? i sciagaj? na PC

elementy kodu gry

DEBUGGING: usuwanie bt?ddw znaleziortych

przez testerdw

GDD - Game Design Document: dokument

zawieraj?cy projekt gry, wizj? Game Designera

LOC KIT - Localization Kit: dokument zawie-

rajqcy wszystkie materiafy tekstowe w kazdym

j?zyku, w jakim ma si? ukazac gra

MANTIS: jeden z systemdw zdalnego raporto-

wania bl?dow; tester opisuje bt?d w specjalnym

formularzu, koderw kazdej chwili moze zapoznac

si? z nim z poziomu przeglqdarki www

MILESTONES: .kamienie mllowe" - scidle okre-

slone w harmonogramie punkty przetomowe, po

ktdrych wydawea wyptaca pieniqdze na dalszy

developing; gldwne milestones to alfa, beta,

gold, master candidate, final; cz?sto wyst?puj?

mniejsze, np. Implementacja muzyki, obiektow

2D, jakiegod waznego modutu gry

MOI CHtOPCY: tak okreslam zdalnych pracow-

nikdw, ktorym z tego miejsca dzi?kuj? za poswi?-

cenie, niedospanie i rzeteln? prac?

NDA - Non Disclosure Agreement: umowa o

zachowaniu poufnodci

NINTENDO GUIDELINES: zestaw niezwykle

upierdliwie szczegotowych formularzy i doku-

mentow z wymaganiami, stanowi?cych podsta-

w? do uzyskania licencji Nintendo i wydania

gry. Jak szczegdlowych? Wystarczy w manualu

napisad .down screen" zamiast .touchscreen", a

gra zostanie zablokowana!

QA MANAGER: Klerownik Dzialu Kontroli Jako-

dci, szef testerdw

SUBMISJA DO WYDAWCY: ukoiiczona gra

wraz z peln? dokumentacj? i manualami zostaje

przeslana wydawey do. . . wydania;)

SOFTWARE ENGINEER: osoba odpowiedzial-

na za silnik gry

TDD - Technical Design Document: doku-

ment zawieraj?cy techniczny opis mechaniki

gry; wizja Designera przetozona na konkretne

rozwiqzania

WORKSPACE: przestrzert robocza projektu w

systemie MS Project, wewn?trzny miniportal z

dost?pem tylko dla uezestnikow projektu (deve-

loperdw)

O Patrooki Frontline, Nancy i Triny. W tym pomieszczeniu

jxzypadkiem" gasimy Swiatlo i chodzimy po omacku. dotykaj?c

scian - tak, cycki sa trdjwymiarowe.

O Stara radiostaeja kapitana Klosa. A tak serio: nowiutedki

devkit Wii. Nie rozmiar si? liezy, wazne, co z nim robimy.

zwraca uwagi na ..PrcxJuGers''... Niewazne.

W poniedziatek znow mlyn, nie mozna dad

szakalom z PE szansy na rechot z kolejnego

..przetozenia premiery”, khe, khe... BTW, Sciera:

gry Frontline b?d? recenzowat ja. OK? Znam je

najlepiej i w ogole. A w redakcji przyda si? kilka

plazm. [Wajper]

PS. Wielu z Was pewnie zachodzi wglowp. co dzieje

sig z GEX-em. Sorry, nasz produkt homebrew musial

ustqpic pota dwdm powaznym projektom. ktore tratiq

do DS-dw Graczy na calym iwiecie w / kwartale 2K7.

Niemniej prace trwajq. mamy rozpisany prolesjonalny

Project Charter, Mendrek ukohezyt scenariusz, Yogi i

Zephyr wprzerwach od kodowania dla FS dlubali w
silniku i Pierd Invaders - bqdzcie spokojni, przyszlosc

projektu niejest ani trochg zagrozona.

\ I

1
O Ucz si? Graczu, uez, jesli nie chcesz robic gier i konsumowac

takich jakze smakowitych i wyszukanych dad obiadowych.



FABULA.
|

Podczas jednej z oscarowych gal Steve Martin

zazartowat, ze gdyby na sali zabrakto jedzenia,

trzeba b?dzie zaczqb zabijac najmniej wartosciowe

osoby w branzy filmowej - scenarzystbw. Ten dowcip
wywotat burz? oklaskbw i petne zrozumienie wbrbd widowni.

W Hollywood nie od wczoraj wiadomo, ze scenarzybci to

„mi?so armatnie" i chociaz bez nich nie bytoby dobrych

filmbw, ich praca cz?sto jest niedoceniana. Grajqc nieraz

ekscytujemy si? jakqb fabutg, nie mozemy powstrzymab si?

od bmiechu podczas przepelnionych absurdem dialogbw albo

padamy na kolana przed niesamowitym zwrotem akcji, ktbry

zafundowali nam twbrcy gry. Jednak, podobnie jak i bossowie
z Hollywood, mamy scenarzystbw gier tak naprawd? w nosie.

NAJLEPSZE SCENARIUSZE PODOBNO PISZE
ZYCIE, ALE INWAZJA KOSMIT6W NIE TRAFIA
Sl^ ZBYT CZtjSTO. POZNAJ JEDEN Z NAJWAZ-
NIEJSZYCH I NAJBARDZIEJ NIEDOCENIONYCH
ZAWOD6WW BRANZY - SCENARZYSTA GIER.

Sprbbujcie wymienib jednego scenarzyst? gier. Kojima,

Suzuki - tak, ale to rowniez rezyserzy i producenci, tak samo
jak Spielberg czy Cameron. Ludzie odpowiedzialni za pisanie

scenariuszy do gier, niczym ich filmowi bracia, pozostajq w
cieniu, stajqc si? jedynie nazwiskiem lecqcym w creditsach.

Tymczasem game writers - jak zwykto si? ich okreblab
- majg na swoich barkach zadanie rownie odpowiedzialne,

co i autor scenariusza do kolejnej cz?sci kinowego hitu.

„Gry juz wygl^daja bwietnie, brzmia swietnie i gra si? w
nie bwietnie, teraz trzeba powiqzab to wszystko w calosb

i stworzyb produkt, ktbry b?dzie przepelniony emocjami.

Bez scenarzystbw gier nigdy nie b?dzie to mozliwe"

- podsumowata prac? wspblczesnego game writera Susan
O'Connor, autorka scenariusza do Gears of War.

Czy scenarzybci przestanq w koncu robib za przystawki?

Dlabet tkwi w scenariuszu

Zacznijmy od bfodka, a moze raczej od podstaw - fabuta

i scenariusz. Cz?sto uzywamy tych poj?b zamiennie,

takze w PE, dopuszczajqc si? swoistego rodzaju ..skrotu

myblowego". W rzeczywistosci jednak sq to dwa rbzne

poj?cia. Odwotajmy si? do przykfadu Resident Evil 4.

Wszyscy sq zgodni, ze to bwietna gra, ale jej najwi?kszq

wadq byt, no wtasnie, scenariusz - nie fabuta. Historia kogob,

kto przyjezdza do obcego miejsca opanowanego przez

odwieczne zto byta watkowana setki razy, a mistrzowie

pokroju Lovercrafta pokazali, ze mozna uczynic z niej

fantastycznq opowiesb. To takie zagrania jak gtupie dialogi

i brak ciekawych zwrotow akcji pogrqzyty scenariusz RE4.

Dobra, pora raz na zawsze rozdzielib oba terminy. Fabuta (z

ang. story albo plot) to mniej lub bardziej ogblny zarys tego,

co czeka na nas podczas gry, natomiast scenariusz

(z ang. screenplay albo script) to poj?cie obejmujqce

wszystko - poczqwszy od przelania fabuty „na papier"

(dostownie), przygotowania scenek, a na kazdym dialogu

kobczqc. I wszystko wiadomo? Niestety, nie do kohca.

Odwotajmy si? po raz kolejny do srebrnego ekranu. Fabul?

do gier przygotowuje si? inaczej niz t? filmowq. W przypadku

kina mozna sprzedac pomyst na film streszczajqc „story”

w kilku stowach (tak to si? zresztq dzieje) - „Bruce Willis

spotyka chtopaka, ktbry widzi duchy, a na koricu okazuje

si?, ze on sam nie zyje". A teraz opowiedzcie tak fabut?

RE4. Brzmi pasjonujqco? Nie za bardzo. W „filmowy" sposbb
mozna by sprzedab natomiast histori? Silent Hill 2, co tylko

udowadnia pot?g? tego tytutu, ale MGS „w jednym zdaniu"

bytby juz bez sensu -"Facet biega po tajnej bazie i walczy z

terrorystami”. Diabet tkwi w scenariuszu.

Jak wyglqda scenariusz, pewnie wiecie - zazwyczaj

ma okoto 120 stron i w trakcie kr?cenia ulega pewnym
zmianom. Znajdziemy w nim dialogi, krbtkie opisy seen
-

i to by byto na tyle. W bwiecie gier sprawa nie jest taka

fatwa. Sama glbwna bciezka gry (umownie uzyj? takiego

okreslenia) moze mieb te magiezne 120 stron (jesli gra

nie jest dtuga), ale jebli do tego dochodzg setki dialogbw,

pobocznych questbw, opisbw (bohater cob oglqda i trzeba

to przedstawib), notatek (legendarne pami?tniki znudzonych
zyciem straznikbwl), komentarzy z HQ, odniesieh do historii,

sztuki i bbg gier wideo raezy wiedzieb czego jeszcze, to

mamy pewien problem, lie stron miaty scenariusze do KotOR
i San Andreas? Kilka tysi?cy. Praca nad przygotowaniem

screenplayu do gry moze zajqb od kilku dni do kilkunastu

miesi?cy. Nie ma lekko.

SCENARIUSZ
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Na barkach piszgeego scenariusz

do gry spoczywa wszystko - od

pierwszego zdania padajqcego z ust

bohatera, az po komentarz ginqcego

bossa. Im wi?cej tekstu, tym wi?cej

pracy, dlatego gtbwny scenarzysta

(script supervisor) cz?sto ma do swojej

pomocy kilku ludzi. Dan Houser,

scenarzysta kazdej cz?bci Grand Theft

Auto od GTA: London poczqwszy,

mial przy pracach nad San Andreas
do dyspozycji szebciu utalentowanych

scenarzystbw. On i jego ekipa

przygotowali dostownie wszystko, nawet

loga staeji radiowych i nazwy firm, ktbre

pojawiajq si?w grze. Scenariusz do
Jade Empire wyezarowato az siedmiu

dobwiadczonych writerbw. Tytanowa

praca, ale tacy ludzie jak Houser biorq

aktywny udziat w wspoftworzeniu

gry, tymczasem rola game writera nie

zawsze jest tak daleko idgea.

Kojima, niczym wielcy filmowey,

pojawia si? w creditsach nie tylko

jako scenarzysta, ale i jako rezyser,

producent i gtbwny designer.

W wi?kszobci przypadkow game
writer petni rol? dodatkowg, zostaje

„wynaj?ty” do napisania scenariusza

pod gotowq fabut?. Powbd? Powiedzmy,

ze macie pomyst na gr? rozgrywajqcg

si? w czasie I wojny bwiatowej. lie o

niej wiecie? Czy orientujecie si? w
chronologii wydarzen, czy potraficie

napisab przekonywujqce dialogi „z

okresu", czy dacie rad? stworzyb

ciekawe sylwetki bohaterbw?

Niekoniecznie. A przeciez ktos musi t?

gr? jeszcze zrobic. W tym momencie do

akcji wkraeza game writer. Kiedy David

Jaffe rozpoczgt prace nad God
of War, do pomocy potrzebowat dobrych

scenarzystbw, ktbrzy „zlustrujg" catq

mitologi?, wybiorq to, co najciekawsze,

przygotujq wiarygodne dialogi i

..ucztowieczq” fabut? - telefon odebrali

Marianne Krawczyk oraz Alex Stein.

Podobnie jak i w Hollywood, liczq si?

tylko najlepsi.

Poclqg do Hollywood

Scenarzybci filmowi za dobry

screenplay dostajq okoto 200 tys.

dolarbw. Biorqc po uwag? fakt, ze

mozna roeznie zrobic kilka tego typu

fuch, nie jest to zty zawbd. Dlatego tez

wielkie studia filmowe sq zasypywane kolejnymi scenariuszami, a na

uczelniach (rbwniez w Polsce) znajdziemy speejalizaeje, na ktbrych

studenci uezq si? „jak pisab scenariusze”. Poniewaz gry majq dzisiaj

tak wiele wspblnego z filmami, oczywistym krokiem byto zastosowanie

w branzy elektronieznej rozrywki tych samych chwytbw, co na
srebrnym ekranie. Z pewnymi modyfikaejami.

Scenarzystbw gier pokroju Marianne Krawczyk mozna okreblib

jako odmian? „ghost writerbw", czyli osob, ktbre anonimowo
pomagajq gtbwnemu autorowi w napisaniu ksiqzki albo scenariusza.

Rbznica polega na tym, ze scenarzysta gier - w przeciwienstwie do
„klasycznego" ghost writera - nie pozostaje w ukryciu. Chociaz i tutaj

zdarzajq si? wyjqtki - niektbrzy nie chcq, aby w ich biografii znalazta si?

rubryka „gry wideo". W koncu kiedy juz b?dq odbierac swojego Oscara,

lepiej zeby nikt nie napisat: „zaczynat od gier wideo". Jednak wstyd

trapi tylko nielicznych „wynaj?tych" scenarzystbw.

Susan O'Connor i Hoi Barwood.

Lqczqcy swojq karier? w Hollywood z pracqw branzy gier muszq
znab kilka zasad - wiedzieb, ze w grach „nie wszystko da si? zrobib",

a cz?bb z ich pomystbw nigdy nie trafi do finalnej wersji, chobby z

powodbw czysto technicznych. Scenarzybci „na wynos" pracujq na
pomyble developerbw, zazwyczaj jest to jakab - mniej lub bardziej

ogolna - fabuta. W lepszej sytuacji sq ludzie, ktbry jednoczebnie petniq

rol? game designerbw. Michael Ancel robiqc Beyond Good
& Evil wiedziat, ze cz?bb fragmentbw scenariusza do gry nie trafi

(stqd i „szybkie zakohezenie”). To musi byb trudne - widok Twojej pracy

idqcej na marne, a Ty sam jesteb jej katem, bo jakib bonzo mbwi: „trzeba

gr? na bwi?ta wydab".

Sztuka kompromisu i ust?powania ..prezesom" to nie jedyny wspblny

element Hollywood i gier. Scenarzybci obu branz wykorzystujq te same,
wr?cz podr?cznikowe (pami?tajmy o szkole scenarzystbw!) zagrania.

Dobry scenariusz musi mieb kilka cz?bci: przedstawienie bohaterbw

(Mario i Luigi), pokazanie ich motywacji (porwana ksi?zniczka), jakib

nagty zwrot akcji (z ang. twist), ktbry powoduje, ze Gracz musi walczyb

dalej (ksi?zniczka zostaje przetransportowana do kolejnych „zamkbw"),

doprowadzenie do kulminacji wydarzeh (koheowa lokaeja), ostateezny

pojedynek (finalny boss), epilog (kortcbwka i napisy). Banat? Jasne,

tylko ile gier zapomina o pierwszej cz?bci, od razu wrzucajqc nas w
wir wydarzen? Ile gier nie potrafi zaprezentowab fajnych zwrotbw akcji

i odpowiednio grab na emocjach? Tak, cate te lata nauki „jak pisab

scenariusz" cz?sto idq do kosza.

Trzeba po prostu mieb talent i umiej?tnobci. O grze majqcej udany
scenariusz zwykto si? mbwib, ze ma dobry ..writing". Jebli fabuta

zostata profesjonalnie przelana na scenariusz, wydarzenia ..trzymajq

si? kupy”, a bohaterowie sq intrygujqcy - „writing" jest udany. W
przeciwnym wypadku zaczynajq si? problemy. Generalnie bywa tak,



Silent Hill czy inne przygodowki. To ludzie i

ich problemy osiq fabuty, nie samochody,
eksplozje i robienie combosdw. Natomiast

„one liners" to klasyka kina - teksty, jakimi

postugujq si? bohaterowie, np. ..Peace of

cake" Duke Nukem. Tutaj szczegolne wybijajq

si? Amerykanie, ktdrzy cz?sto przesadzajq z

„tekstami" bohaterow, jak miato to miejsce w
True Crime. Jest to szczegolnie upierdliwe,

kiedy dany heros przez calq gr? ma kilka

..one linerdw” na krzyz.

Gtupie teksy puszczane przez sterowanq
przez nas postac majq byd - przynajmniej w
zatozeniu - zabawne. Komizm w scenariuszu

to prawdziwa sztuka. Dan Houser, ktory na
swoim koncie ma nie tylko gagi z GTA, ale i

scenariusz Bully, twierdzi, ze nie ma recepty

na wywolanie dmiechu u Gracza: „Albo

si? uda, albo wszystko wyjdzie zatodnie".

Houser i jego writerzy umieszczajq w GTA
gigantycznq ilodd dowcipdw, tymczasem
cz?sc z nich nigdy nie zostanie znaleziona

przez przeci?tnego Gracza, nie mowiqc
juz o ich zrozumieniu. Gry cz?sto sg tak

bardzo zapchane odniesieniami do polityki i

popkultury, ze wydaje si? to wr?cz zbyteczne.

Ostatnio Tom Abernathy naszpikowat Destroy

All Humans! 2 setkami gag6w, absolutnie

nie do zrozumienia poza USA. Do tego

dochodzi jeszcze okreslenie ..comedy relief”,

czyli wprowadzenie do gry drugiej, z zasady
zabawnej postaci, ktdra zazwyczaj petni

rol? pomocnika i ma za zadanie rozluznid

atmosfer? (znamy to z komedii sensacyjnych

„o dwdch gliniarzach”). Tak, zgadliscie, nie

ma tu lepszego przyktadu niz Clank oraz

Daxter. Mimo wszystko, wrzucenie do gry

dowcipdw na wysokim poziomie to nie lada

przedsi?wzi?cie. A samo poczucie humoru?
Kazdy ma przeciez inne.

I am Maximus
Gusta rzeczywidcie sq rdzne, ale niezaleznie

od stylu, scenarzysci powinni byd traktowani

z szacunkiem. Po latach smutnych dowcipdw
w stylu Steve’a Martina hollywoodzcy writerzy

zatozyli swdj zwiqzek zawodowy. Scenarzydci

gier jeszcze nie mogq pochwalic si? takq

instytucjq, chociaz pojawity si? pierwsze

jaskotki - w 2005 roku w Austin (Teksas)

zadebiutowala konferencja scenarzystdw gier,

Game Writers Conference.

Celem GWC jest pokazanie, jak wazna jest rola game writera w procesie tworzenia

gier, ma takze powotad do zycia spotecznodc scenarzystdw gier, ktorzy w
przeciwiedstwie do developerow nie majq zazwyczaj szansy si? spotkad „w cztery

oczy" i pogadac. .Twdrcy gier i Gracze pragnq rozgrywki przepetnionej emocjami’'

- powiedziata w 2006 roku, na otwarciu drugiej edycji konferencji, Susan O'Connor.
GWC 2006 byt seriq spotkad oraz paneli, na ktdrych pojawili si? scenarzysci

takich gier jak: God of War, Jade Empire czy Destroy All Humans! Sama O'Connor
jest weterankq game writingu, majqc na koncie kilkanascie gier (w wi?kszosci

pecetowych - z konsol trafita si? zjadliwa platformowka Kya). O czym rozmawiano?

Uczestnicy GWC debatowali o opisanych juz w tym artykule tematach. Wystarczy
spojrzec na nazwy paneli: „0 czym nalezy pami?tad przy narracji", Jworzenie
bohaterow gier” czy „Komizm w grach". Marc Laidlaw, autor scenariusza do obu
cz?dci Half-Life, w pierwszym na GWC wyktadzie rzucil niebezpiecznq tez?:

„Gracze nie potrzebujq fabufy - zawdd scenarzysty gier jest zbyteczny". Laidlaw

twierdzif, ze obok dwietnego scenariusza, gra przede wszystkim musi byd
grywalna. „Scenariusz w grze musi dad pole do popisu dla grajqcego - w kodcu
to interaktywna sztuka" - konkludowat scenarzysta Half-Life.

Wtdrowat mu Hal Barwood, wieloletni wspdlpracownik LucasArts i osoba stojqca .

za scenariuszem do Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wedtug niego game
writer „musi wiedzied, jak przykud uwag? grajqcego, jak sprawdzic, zeby zostat

on oczarowany przez catq histori?". O tym, ze sam scenariusz nie wystarczy,

Barwood wie doskonale - jego gra RTX Red Rock na PS2, chociaz miata ciekawe
pomysty, polegla poprzez bl?dy developerdw. Scenarzysta Splinter Cell: Chaos
Theory, Clint Hocking, wraz z innymi uczestnikami GWC zastanawiat si?, jak

blisko Hollywood znalazta si? branza gier, a co za tym idzie - sztuka pisania

..growych" scenariuszy.

Nie od wczoraj wiadomo, ze producenci zapraszajq do prac nad grami ludzi z

filmowym doswiadczeniem. Poczqwszy od jednego ze scenarzystdw Jade Empire,
Briana Kindregana (film .Zelazny gigant" oraz kontynuacje „Krola Iwa"), przez

bondowskiego scenarzyst? Bruce’a Feirsteina i jego 007: Everything of Nothing
oraz From Russsia with Love, a na writerze Medal of Honor: Wojna w Europie,

Johnnie Miliusie konczqc („Szcz?ki", „Brudny Harry" czy wspdtpraca przy ..Czasie

Apokalipsy”). Ci ludzie zajmujq si? jedynie dostarczeniem scenariusza, potem
developerzy muszq dzielnie implementowad ich pomysty. Wedtug uczestnikdw

GWC przysztodd hollywoodzkich scenarzystdw w grach nie jest zbyt swietlana
- wi?kszosc z nich nie radzi sobie ze specyfikq gier. Dlatego o ile do wspotpracy
nad 24: The Game zaproszono scenarzystdw z serialu, tak Sopranos: The Road
to Respect robita juz Marianne Krawczyk (scenariusz jest dwietny - sama gra nie),

ktdra aktualnie zajmuje si? sequelem przygdd Kratosa.

Przypomnijcie sobie pierwsze przygoddwki tekstowe. Ich autorzy byli

odpowiedzialni za wszystko: design, fabut?, scenariusz, grafik?, nieraz nawet
i dzwi?k. Dzisiaj nie mozna juz .odstawiad" cztowieka renesansu, jednak wraz
z coraz wi?kszq .filmowodciq” oraz kasowymi wynikami kolejnych tytutdw, rola

scenarzysty gier moze w najblizszym czasie ulec poprawie. Czy wiecie, ze

scenariusz filmu .Gladiator" byt regularnie zmieniany podczas kr?cenia? Kolejne

sceny dopisywano z dnia na dzien, a pami?tny monolog Maximusa zostat

przygotowany w godzin?, prawie ze na kolanie. Czy Kojim? tez ktod po cichu

wspomagat? Tego nie wiadomo, ale nast?pnym razem oglqdajqc creditsy warto

sprawdzid, nie tylko kto zrobit, ale i kto .napisat" gr?, ktdrq wtadnie skodczylidmy

z wypiekami na twarzy. [dzujo]

OSCAR ZA SCENARIUSZ ORYGINALNY
Powszechnie wiadomo, ze takie gry jak Silent Hill 2 (autor scenariusza: Hiroyuki Owaku), MGS, Fahrenheit (David Cage) czy seria Final Fantasy majq dobry scenariusz i pasjonujqcq
fabut?, ale warto zapoznad si? z mniej znanymi peretkami, ktdre zastuzyty wr?cz na Oscara.

Colossus. Junichi Hosono, scenarzysta

obu gier, zastosowat .fabularny" sposdb
narracji, praktycznie rezygnujqc z dialogdw

czy jakichkolwiek informacji o dwiecie

gry. W ten sposdb poplynql on pod prqd,

wymierzajqc policzek innym japonskim

produkcjom, ale i amerykanskiemu stylowi

narracji, ktory w wi?kszodci opiera si? na

filmowych schematach.

Tutaj trzeba wprowadzid kolejne dwa
zapozyczone ze dwiata filmdw okredlenia:

.character based" i .one liners”. Pierwszy

termin odnosi si? do gier, ktdrych fabuta

/

scenariusz kr?ci si? wokdt bohaterdw i ich

historii. Nie chodzi tu tylko o gry RPG, ale

przede wszystkim o takie pozycje jak MGS,

ze sporym wyzwaniem sq same dialogi.

Napisanie przekonywujqcych rozmdw w
filmie i przygotowanie monologow, ktdre

zapewniq statuetk? Oscara, to misja wr?cz
niemozliwa. Co nie udaje si? filmowcom,

nie wychodzi takze game writerom,

dlatego cz?sto gry bywajq .przegadane",

bohaterowie gawpdza w nieskortczonodd,

a tak naprawd? nic z tego nie wynika.

Niestety, w tym miejscu brylujq Japodczycy,

ktorzy lubiq napakowac gr? jak najwi?kszq

ilodciq rozmdw i wywodow. Czego
natomiast nie mozna im zarzucid, to braku

zdolnosci ..storytellingu”.

Okredlenie .storytelling" brzmi troch?

dziwnie, dlatego zastqpmy je bardziej

swojskim: .narracja". Histori? mozna
opowiedziec na rdzne sposoby,

niekoniecznie korzystajqc ze scenariusza

grubosci ksiqzki telefonicznej. Oprdcz
tego, ze Zdtci Bracia lubia zasypac nas

dialogami, zdarzajq si? im prawdziwe

olsnienia pokroju ICO czy Shadow of the

I

1 Twdrca swietnej

j

ksiqzki „Gra Endera"

przygotowat scenariusz

do trylogii Advent

I Rising (facet miat

dodwiadczenie w
grach - wspdltworzyl

I m.in. The Dig). Trudno

powiedzied, czy ta

I dojrzata i epicka

It historia b?dzie

I kontynuowana

I
j

(wydawca kopnqt

I w kalendarz), ale

I definitywnie warto si?

I zapoznac z tq pozycjq.

Przez wielu (tak,

rdwniez i mnie)

uwazana za jednq z

najciekawszych pozycji

na X-a. Kito dostarczyt

Graczom FPS-a z

niebywatq fabutq i

scenariuszem (chociaz

niektdre dialogi sq

srednie - tak to bywa
z Japonczykami). Kto

skodczyt ten tytut,

ten wie, ze gra miala

jeden z najlepszych

fabularnych twistdw

ostatnich lat. Kito

napisal takze

scenariusz do Ace
Combat 5.

Shinji Mikami

stat jedynie za

samym pomystem
na fabut? Killer 7,

Suda51 rozwinqt

jego koncepcj?

i stworzyt catg

niesamowitq otoczk?.

Historia zabdjcy

ze schizofreniq to

surrealistyczne

dwiaty, przepetnione

symbolikq sceny i

ekstra porcja czarnego
humoru, plus troch?

seksu - Suda 51 to

specyficzny gosd.

Jedna z najlepszych

gier na PS2. Historia

Jennifer, ktdra trafia

do alternatywnego

dwiata. Fabuta

moze wydawac si?

standardowa, ale

Ashley przygotowat

naprawd?
fantastyczne dialogi

(dwietny writing), a
pomocnik Jen, Scree,

to bezbt?dny przyktad

.comedy relief".

No i gra ma swietnq

scenk? wydmiewajqcg
Lar? Croft (to trzeba

zobaczyc).

Tim Schafer ma na

swoim koncie takie

mistrzostwa jak

Full Throttle, Grim

Fandango, Day of

the Tentacle czy

pierwszy Monkey
Island, tak wi?c i

Psychonauts nie mogto

zawiesd. Odkr?conq
fabut? i rewelacyjne,

przepetnione

swietnym humorem
dialogi pomdgt mu
napisac Erik Wolpaw.

Niewyobrazalna gratka

dla wszystkich, ktorzy w
grach szukajq .czegod

wi?cej”.

Jedna z pierwszych

gier na PS2, ale

dzi?ki dwietnemu
scenariuszowi jest to

ponadczasowy tytut.

Historia dmierci w Noc
Walpurgii zaskakiwata

wydmienicie

przygotowanym
scenariuszem i

zgrabnq fabutq.

Jej autorka,

Junko Kawano,

wspdttworzyta takze

scenariusz

do Suikodena II i IV.

Na odchodzqcg

generacj? pojawito

si? kilka dobrych

klasycznych

przygoddwek, m.in.

Syberia, Broken

Sword 3 czy Still Life.

Wybratem jednak

Dreamfall, poniewaz

ze swoim dojrzatym

stylem i nieztym

twistem na kodcu

stanowi prawdziwg

peretk? sztuki pisania

scenariuszy. Oby
wyszedt sequel!
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Dla wipkszoSci z Was stara szkota to nie NES czy Mega Drive, ale Amiga,
„Ztomodore 64" ' " ' '

pocz^tki PC (jeszcze z kart^ CGA). Jednak niewiele os6b

iHi zdaje sobie sprawp, ze wipkszosc z komputerowych hitdw trafita takze na
konsole, chociaz nie zawsze byty to dobre konwersje. Rozpoczynamy pierwszy odcinek
„Sztuki portu”. Nie zabraknie takze „Znajdi klucz” - kto kocha oldschool, niech wysyta
odpowiedzi (z adresem!). A w 2007 roku zyczp wszystkim jak najwipkszego boomu na
stare gry na nowych konsolach. [dzujo]

SZTUKA PORTU - Z KOMPA
NA KONSOL^ VOL. 1

W tym miejscu pojawiat sip jednak

ten sam problem, kt6ry i dzisiaj

nie pozwala spad po nocach

developerom, ktdry majp robid porty

- jak poradzid sobie z ograniczeniami

systemowymi konsoli, z obstugq

pada i brakiem rozdzielczosci

monitora? Dodatkowo, w latach

90. Nintendo nie chciato na swoim
sprzpcie oglgdac zbyt ekstensywnej

przemocy czy dwuznacznych

tresci. Jezeli jeszcze otwarcie sobie

powiemy, ze porty z technicznego

punktu widzenia nie mogty przebid

oprawg kilkudyskowych wersji na

kompy, wniosek jest prosty: sztuka

konwersji nie byla iatwa.

teamy do robie-

nia port6w,

ktocono sip

z twdrcami

oryginalnej

wersji, ktdrzy

naiwnie mydle-

f . X'; Na poczqtku

V. 7 lat 90., kiedy

C^y 1/ w Polsce

?W 1/7 rzqdzity

11& kompu-

,Sry

osobiste

(' nie mam ,u na

•Tfc^*^*** mysli PC, tylko

A Amigp, Atari XUST
:

J orazC-64), na

zagranicznych

rynkach konsole rozpoczynaty wydcig

o dominacjp w branzy elektronicznej

rozrywki. Jednak w tych czasach dobrq grp

mozna byto napisad dostownie w garazu, na
co najlepszym przyktadem jest wymieniony

Another World czy Wolfenstein 3D. Po

zdobyciu popularnosci „na kompach", do
twdrc6w hitdw zgtaszali sip wielcy wydawcy
z duzym czekiem i tekstem: ..Chcemy zrobid

konsolowq wersjp waszej gry”.

mieli wptyw na

port swojego

dziecka, no i oczywidcie cipto, cipto i jeszcze

raz cipto - nieraz z bardzo negatywnymi

skutkami.

Cata historia konwersji z komputerdw na
konsole jest na tyle ciekawa, ze postanowilem

jp przedstawid w dwdch czpsciach. W tym

numerze skupimy sip na trzech kultowych

pozycjach, a za miesiqc zastanowimy sip,

jak Nintendo mogfo zgodzid sip na Dooma i

Wolfensteina 3D na SNES-a i co z tym wspdl-

nego miat Noe i jego Arka. Bpdzie ciekawie.

wiat stworzono w 6 dni, Another

World w 2 lata" - tak podsumowat
swojg pracp nad Another World Eric Chahi,

twdrca tego arcydzieta. lie zajpta natomiast

konwersja tego legendarnego tytulu na

potrzeby konsol? Nie wipcej niz kilka

miesipcy.

Ale czego nie robi sip dla pienipdzy?

W koricu to Super Nintendo stato

sip synonimem gier, a nie PC czy

odchodzgca wtedy powoli do lamusa

Amiga. Zatrudniano wipe rdzne

Ksipcia) zostata ..uzbrojona" w animowane

cut-scenki (w mocno mangowym stylu - straszna

padaka z tego wyszla!) oraz nagrane specjalnie

na potrzeby gry sciezki dialogowe. Natomiast

pd£ny port z 1 993 roku na Mega Drive, za ktdrym

stala ekipa Domark (ci sami, kt6rzy skonwertowali

Prince'a na Amigp), wyszedl naprawdp dwietnie.

W scenkach zrezygnowano z .bajkowego” klimatu,

wprowadzajqc digitalizowane postaci.

Entertainment).

Obie konwersjeprzyktadu na

szaleristwo

portdw z kompu-

terdw na konsole,

niz legendamy

Prince of Persia.

W 1989 roku

Jordan Mechner

stworzyl majster-

sztyk, ktdrym

rozkoszowad

sip poczqtkowo

mogli jedynie

RRIPiCE
co stworzono

na NES-a.

Ksi^zp miat

biaty kubraezek,

godzinp czasu

i 13 leveli do
Trzeba przyznad, ze ksipzniczka wyglqdata

naprawdp apetyeznie, a Domark wrpez przedcignqt

Ubisoft i jego Warrior Within jedli chodzi o bardziej

powazne i mroczne podejscie do Prince of Persia.

Wtadnie dlatego sam ojeiee serii skrytykowat

na Super Nintendo. Tym razem

Broderbound naprawdp przytozyto

sip do catej sprawy, proszqc o

pomoc Konami, ktdre stato sip

wydawcq oraz „doradcq” dla teamu

robi^cego konwersjp. Prince of

Persia na SNES-a okazat sip

naprawdp unikalny. Po pierwsze,

Gracz na skodezenie tego tytulu

miat 2 godziny, w przeciwieristwie

O ile jednak port na klasycznego GB miat sens,

doskonale wpisujqc sip w pocz^tek lat 90., tak

.Kolorowy” - z dodc srednig konwersje - zostat

uraezony zupetnie zbytecznq gr^.

J
komputera

Apple II. Jednak

Jabtuszko” musiato stracid swojego exclusive'a

na rzecz coraz bardziej populamych konsol. W
1992 roku Ksiqzp dokonat zmasowanej inwazji n<

Master System, Sega Mega CD, NES-a i Game
Boya. Pod koniec tego samego roku pojawit sip

port na SNES-a, a Mega Drive otrzymata swojq

wersjp w 1993 roku (tak, po premierze na Mega
CDI). Do tego nalezy jeszcze dotiezyd konwersjp

na Game Boya Color z potowy lat 90.

Ostatnim wystppem Ksipcia w klasycznej wersji

(nie liczqc komdrek) by! Sands of Time, w ktdrym

po znalezieniu ukrytego obszaru odblokowywali-

dmy wersjp PoP z Macintosha (nie mylid z Apple

II), przez wielu uwazan^ za jednq z najlepszych

konwersji Prince of Persia. Porty Ksipcia byiy

rdzne, chociaz samego honoru gry nie splamiono.

Mechner uezestniezyt w pracach nad wipkszosciq

konsolowych wersji, i pomimo zgrzytdw z portem

na Mega Drive, wszystko przebiegato sprawnie.

Dzisiaj jednak Ubisoft ma wtasng wizjp Ksipcia,

a dla ojea serii nie ma w niej miejsca.

drugie, ta wersja miata 20, a nie

1 3 leveldw. Przygotowano wipcej

scenek, a cata gra miata znaeznie

bardziej rozbudowany scenariusz.

Dorzucono nawet kilku nowych

bossdw. Tradycyjnie ostrozne

Nintendo jjato radp” - z wersji

na nie-japodski rynek wycipto

scenp tortur Ksipcia w wipzieniu.

Detal, ale takie zagrania po latach

naprawdp bawi^.

Wersja na NES-a - doskonale znana takze i w
[» :

a
‘—

t naszym kraju -

J J wyszla naprawdp

j

fajnie. Byl to

developerdw za takie rozwi^zania, podobnie

zresztq jak i w przypadku drugiej czpdci na

current-geny - Jordan Mechner miat/ma po prostu

innq, bardziej bajkowq wizjp tej serii.

port bazujgcy

na konwersji z

PieCa (wersja

na CGA), z

Ksipciem, ktdry

Takze i konsola Segi miata sip

czym popisad. Wersja na Mega
CD (wyrainie bazujqca na porcie z

Macintosha, co widad po wdzianku

Znaeznie lepiej jego wyobrazeniom odpowiadata

wersja na Game Boya (autorstwa Virgin Games)
oraz poreik na Game Boya Color (od Red Orta

oraz z oprawq muzyeznp, ktora czerpala z

oryginatu. Konwersjp zajpto sip Virgin Games.

Broderbound, firma dzierzqca wtedy prawa do

licencji Ksipcia, doskonale zdawata sobie sprawp

z wagi tego portu, tak wipe sprawy nie mozna
byto spaprad - Prince of Persia w wersji na

8-bitowq konsolp okazat sip sukcesem.

Co kryje sip za kluezem? Ten tytut jest uwazany za .ojea” strzelanin

FPP. Termin: 1 marca. Nagrodq jest XPLODER SP + XLINK firmy

MadCatz (GBA) ufundowany przez Sklep PSX Extreme. Odpowie-
dzi proszp przysytad na mail: dzujo@psxextreme.pl albo na adres

redakeji. Laureatem edycji z PE#112 jest Michat Gabryniak ze J

Zgierza. Prawidtowa odpowiedi: Super Mario World. Gratulujemyl J

| Datawydania 1992 |

| Platforma SNES I

| Retroatrakcyjnosc » 1
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Platforms ...SNES, Mega Drive

tak dobrego poziomu, a ekran gry zostat

pomniejszony, aby wszystko chodzilo

poprawnie. Mimo wszystko byta to nadal

dwietna gra.

Deenena. Mimo wszystko magii

tego tytutu nie da si? tak po

prostu zatrzed, tak wi?c i ta

wersja byta dwietna.

Dalsze losy Antoher World byty rdwnie

fascynujqce - przygotowano wersja

na Symbiany, a takze trzy nieoficjalne

porty na GBA, ktdre bazowaty na

rdznych wersjach (m.in. Atari ST i

3DO).Nie mydlcie

jednak, ze port

na SNES-a,

za ktdrym stat

Interplay (firma

Po wydaniu obu konwersji na

sprz?ty 16-bitowe w 1992 roku,

Najlepszym nieoficjalnym portem na

potrzeby GBA byta wersja z kwietnia

2005 roku, za ktdrq stat team Foxy-

Wersja na Amig? hulata w
rozdziatce 320 na 200. Porty

na PC i Maca mogty pochwalid

si? jeszcze wi?kszq rozdziatkq

oraz lepszq animaqq. Przygody

Lestera (gtdwny bohater) byty

wypetnione rdznego rodzaju

graficznymi smaczkami (np.

stworzony z pietyzmem krajo-

braz). Na kompach z tego typu

artyzmem nie byto problemdw,

ale jak przeniedd to wszystko na

konsole 16-bitowe? Portami na

Mega Drive i SNES-a zaj?ty si?

dwa rdzne studia.

sama zajmowata si? developingiem),

byl lepszy. Takze i tutaj dokonano ci?6

w grafice (animacja, mniejszy ekran).

Nie obyto si? bez tradycyjnych popisdw

Nintendo - trzeba byto wyeiqd kilka seen

.dmierci", kt6re mogty byd zbyt brutalne

dla 4Xzeci?tnego" posiadaeza Super

Nintendo. Zmiany nie zatrzymaty si?

na tym - scena, w kt6rej Lester wpada

do „haremu” obcych, rdwniez mogta

zle wptynqd na psychik? dzieciakdw

grajqcych w Another World. Tak wl?c

postanowiono .ubrad", i tak wcale

nierozebrane, kobitkl kosmitdw. Interplay

przyezepit si? takze (z tym si? akurat

zgadzam) do samego poziomu trudnodci

- dodano wi?c kilka putapek.

Wszyscy weterani w tym momencie

kl?kajq i oddajq hotd temu tytutowi.

Another World albo Out of This

World w USA (zmiana tytutu byta

spowodowana przez amerykartskq

oper? mydlanq, ktdra nosita nazw?

“Another World") to cod wi?cej niz

swietna gra, to kult. Jednak podobnie

jak i w przypadku Ksi?cia, tytut ten

Interplay postanowito zarobid

troszk? wi?cej zielonych i

przygotowad jeszcze jeden port,

tym razem na konsol? 3DO. W
roku 1994 sprz?t ten mdgt sobie

pozwolid na znaeznie wi?cej niz

Softs. Jest to darmowa aplikaeja, a

twdrea Another World nie przedstawit

developerowi jakichkolwiek prawnych

zarzutdw (w kortcu facet sam wywodzi

si? ze .sceny"). Wizja Chahi w
zesztym roku po raz kolejny ujrzata

swiatto dzienne - wszystko za sprawq

specjalnej wersji Another World na

Windows XP. Zresztq Chahi wykupit

od Delphine (wydawey) prawa do

licencji Jnnego dwiata", chociaz nie

planuje jej na razie kontynuowad.

Sequel mimo wszystko powstat -

mowa tu o Heart of the Alien, ktdrq juz

kiedyd recenzowat Mazzi. Chahi nie

miat nic wspdlnego z tq cz?dciq za

wyjqtkiem jednej rzeezy - zasugero-

wat, aby Lester zginqt. Podobno do

dzisiaj zatuje tej decyzji.

omowienia

wersji na

konsol?
Eric Chahi

I

ojeatej

niesamowitej

*" j gry- To

wtadnie on,

^ zupetniesam

(tylko muzyka—1 nie byta jego

autorstwa - stat za niq Jean-Fran-

cois Freitas), stworzyt to arcydzieto.

Wykorzystujqc swoje zdolnodci

programisty, Chahi przygotowat

wersj? na Amig?. W 1 991 roku

gra oczarowata catq branz?, wi?c

szybko podj?to decyzj? o portach na

inne kompy (Atari ST, PC). Pomyst

konwersji na konsole byt wi?cej niz

oczywisty.

Obie wersje miatyzrobienia konwersji ochoczo

zabrat si? team Virgin Games
(we wspdtpracy z wtadcicielem

licencji wersji konsolowych

- Interplay), ktdry doskonale znat

architektur? Mega Drive. Jednak

pewnych ograniczert po prostu

nie dato si? przeskoczyd. Gr?

oryginalnie pisanq pod Amig?

trzeba byto troch? zubozyd.

Pod ndz poszta wpierw sfera

audio - ta wersja miata znaeznie

gorszq muzyk?. Takze i sama
oprawa musiata przejdd trans-

formacj?. Pozbyto si? cz?dci

fantastycznych krajobrazdw,

animacja nie prezentowata juz

jeden unikalny

akcent - pami?t-

nik Lestera. Otdz

przed incydentem

16-bitowce, a nawet i kompy.

Przerobienie catej gry zaj?toby

za duzo czasu i pochton?toby

za duzo funduszy. Interplay

poszedt wi?c na latwizn?,

tworzqc nowe tta. Mdwimy tu

jednak o petnym retuszu - na

przyktad jaskinie wyglqdaty

jak nowe, a caty Jnny dwiat"

stat si? jeszcze bardziej obey i

niesamowity. Zmieniono takze

muzyk? - tym razem Chahi

nie miat juz nic przeciwko,

poniewaz byt zbyt zaj?ty pracq

nad Heart of Darkness.

mtody naukowiec spisywat swoje prze-

mydlenia - dzi?ki konsolom moglidmy

je poznad. Co ciekawe, na Mega Drive

pami?tnik byt jedynie prostym screenem

w stylu tych z poczqtku "Gwiezdnych

Wojen". Na SNES-ie prdbowano takze

zmienid muzyk? z oryginalu, na co Chahi

juz si? zgodzid nie chciat. Po dtuzszyeh

ktdtniach stan?to na tym, ze obok

oryginalnych utworow pojawity si? takze

i nowe kompozycje niejakiego Charlesa

Another World

cut-scenki na wektorowej

grafice prezentowaty si?

tutaj znaeznie lepiej. Port na

SNES-a nie miat problemdw
z czasem potrzebnym na

wgranie kolejnych danych,

ale - jak zwykle - nie obyto

si? bez pewnych ci?d. Tak,

tym razem ku czci zasad

.dobrego smaku" zmieniono

m.in. nazw? .Death Tower"

na .Cyber Tower”. Stowo
.dmierd” najwyradniej kojarzy

si? z bardzo ztymi rzeczami.

Niewazne, ze ciqgle kogod w
tej grze zabijamy.

dla swojej platformy - Mega
CD. Ta wersja korzystata

(podobnie jak w przypadku

PoP) z dobrodziejstw ptyty CD
(wyszedt takze port na Philips

CD-I oraz 3DO). W wersji

na CD nie tylko pojawity si?

podtozone gtosy bohaterdw,

ale i nowe, renderowane

intro, ktdre byto odpowiedziq

na to znane z 16-bitowych

platform. Takze i muzyka stata

na najwyzszym poziomie

- tracki leciaty prosto z CD, co

wptyn?lo na ich jakodd.

ktdra w petni pokazata

pot?g? tej genialnej

gry. Bez problemdw z

animaejq czy loadin-

gami byt to najlepszy port

Flashbacka na konsole.

Inna sprawa, ze mato kto

w niego zagrat, tak jak

mato kto grat na samym
Jaguarze.

FLASH
BHCH

FlASFfBACK

tym okresie pomagat w tworzeniu Another

World na 16-bitowe konsole. Tak wi?c mielidmy

do czynienia z dodd paradoksalnq sytuacjq

- oto w jednym roku wylqdowaty dwie fachowe
gry o podobnej mechanice. Poniewaz jednak

wydanie Flashbacka na konsole Delphine

planowat od razu, obyto si? bez gigantycznych

rdznic w stosunku do wersji na kompy. Chociaz

i tak byto zabawnie - poczqwszy od rdznych

ekrandw tytutowych.

Najzabawniejsze jest

jednak to, ze przygody

Condrada miaty byd w
oryginalnym zatozeniu...

adaptaejq licencji .Ojca

chrzestnego’l Jednak
technologia motion

capture, kt6ra miata byd

uzyta do grywalnej wersji

.Ojca”, byta tak dobra,

ze Delphine postanowito

wykorzystad jq do bardziej

szczytnych cel6w.

Flashback miat powrdcid

na GBA w oficjalnym

remake’u, ale ukr?cono

temu przedsi?wzi?ciu teb.

Podobnie jak i samemu
Condradowi po Fade to

Multimedialnodd byta plusem

wersji na Mega CD, ale gra

nie pozbyta si? pewnych
problemdw z samq oprawq. Nie

ma si? co oszukiwad - dobry

PC nie byt do przeskoczenia

dla 16-bitowych maszyn.

Szaledstwa Nintendo nie

mogty znale2d zrozumienia u

Segi, firmy, ktdra postanowitaNie jest wielkq niespodziankq, ze

Another World - jako gra ambitna
- nie doczekat si? gigantyeznego

sukcesu komercyjnego. Mimo
tego, entuzjastyczne przyj?cie

spowodowato, ze podj?to

decyzj? o stworzeniu .duch-

owego sequela” (podobiertstwo

z ICO i Shadow of the Colossus

czysto przypadkowe). Tak oto

w 1992 roku powstat genialny i

mistrzowski Flashback (Flash-

back: Quest for Indentity w USA).

Z odsieczq przyszedt dopiero

Atari Jaguar, ktdry oddajqc

swoje .oszukane 64 bity"

MEGA DRIVE

Wersja na Mega Drive pojawita si?

rdwnoczednie z portem na kompy, SNES
czekat na swojego Flashbacka kilka miesi?cy

dtuzej. Po pierwsze, z nieznanych przyezyn

Sega dostala Condrada (gtdwny bohater)

w biatym, a nie czerwonym t-shircie. To
jednak byt detal. Wi?ksze rdznice dotyczyty

samych loadingdw - Mega Drive radzita

sobie z nimi znaeznie gorzej, ale za to

Flashback
W przeciwiertstwie do Another

World, ta gra stata si? najbardziej

kasowym tytutem w historii fran-

cuskiej branzy gier. Co ciekawe,

Eric Chahi nie miat z Flashback-

iem nic wspdlnegol Chtopak w

MEGA CD

przygarnqd Flashbacka,

tworzqc z niego wizytdwk?

do dyspozycji developerom,

sprezentowat im platform?.
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PRZEGL4D NOWYCH OLDSCHOOLOWYCH SKtADANEK GIER NA PSP

W=
Ostatni kwartaf powi?kszyt bibliotek? tytutbw na PSP o kilka klasycznych sktadanek. St?d tez pomyst sporzgdzenia przeglqdu, przyblizajqcego
Warn ich zawartodd oraz wady i zalety, by pomdc tym samym w dokonaniu stusznego wyboru przy ewentualnym zakupie. Ze wzgl?du na ich retro-
atrakcyjnodc powstrzymatem si? od oceniania kazdej gry z osobna, ograniczajgc si? jedynie do wyszczegolnienia najwi?kszych plusdw i minusow.
Takich gier si? nie ocenia - musicie wczytad si? wtredc recenzji. [M@jk]

CAPCOM CLASSIC COLLECTION RELOADED
PLUSY: TRYB MULTI NA 1 KOPII GRY; WSZECHSTRONNE KONFIGUROWANIE
MINUSY: LQADINGI; DROBNE NIEDOR6BKI W EMULACJI; BRAK KILKU ISTOTNYCH HIT6w

Zdtto-niebiescy juz po raz drugi sptodzili zestaw na panoramiczne ekraniki PSP. Edycja Reloaded obejmuje tym razem 19 gier, a prawie
potowa z nich to strzelaniny. Niestety, emulacja cz?dci z nich nie jest idealna (kuleje chodby diwi?k w Street Fighterze), a na dodatek czas
tadowania jest zdecydowanie zbyt dtugi jak na oldskul. Ponadto niektdre z zawartych tytutdw s? na tyle do siebie podobne, ze catodd sprawia
wrazenie nieco mniejszej kompilacji niz ma to miejsce w istocie. Dla przyktadu: dostajesz Street Fighter II, SF II Champion Edition oraz SF II Turbo: Hyper Fighting. Mito jest mied
wszystkie 3 wersje, ale gdy poznasz rdznice dziel^ce te wariacje, to pewnikiem najwi?cej czasu sp?dzisz wytgcznie z edycjq Turbo, o reszcie zapominaj^c. Warto tez wiedzied, ze
niektdre gry oferuj? zremiksowan? dciezk? diwi?kow? oraz efekty, co jest akurat fajnym bajerem, niemniej jednak oddalajicym od retro-autentycznodci (np. w serii SF plansza Dhalsima
charakteryzuje si? prawdziwymi odgtosami stoni).
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Reszta tytutdw, jakie znajduj? si? w kolekcji, to: 1942, 1943, 1943: Midway Kaisen, Commando, Eco Fighters, Exed Exes, Ghosts 'N Goblins,
Ghouls 'N Ghosts, Gun.Smoke, Higemaru, Knights of the Round, Mercs, Son Son, Super Ghouls 'N Ghosts (wersja SNES), The King of Dragons i Vulgus.

i

Catkiem przyzwoita lista, prawda? Fakt, choc nie wszystkie gry s? rdwnie dobre i zastuguj? na to, by znalezd si? w tak zaszczytnym gronie. Pomijam juz

j

nieobecnodd innych perefek z owej dekady, jak The Punisher czy Cadillacs & Dinosaurs (te z pewnodci? pojawiq si? w kolejnej odsfonie). Gracz otrzymat petn?

j

swobod? w konfiguracji przyciskow, przy czym podczas kierowania w grach wymagajgcych wielu gwattownych ruchdw (jak chodby unikanie pociskdw w kulto-

wym Commando) zdecydowanie lepiej sprawdza si? cioranie gatk? zamiast krzyzakiem. Nie zabrakto takze rdznych opcji wydwietlania obrazu: standardowe,
horyzontalne, rozszerzone na caty ekran lub ukazane w oryginalnym skalowaniu w 2 odmiennych rozmiarach. Dziefa przystosowane do pionowej orientacji

umozliwiaj? obrdcenie konsoli o 90 stopni, dzi?ki czemu mozna si? jeszcze bardziej wczud szpilajqc w wertykalnym uj?ciu. Tytuty z obstug? trybu multiplayer
posiadaj? wsparcie dla opcji Game Sharing, granie z kumplami wymaga zatem tylko 1 egzemplarza gry (co si? chwali).

M?cz?c poszczegdlne gierki tykasz w nagrod? specjalne zetony (chodby za liczb? wcidni?tych przyciskdw). Zebrane monetki stuz? do udziatu w dodatkowej
mini-grze rodem z kasyna - czeka na Ciebie jednor?ki bandyta. Tutaj polegajqc wytqcznie na swoim szcz?dciu mozesz wygrad dost?p do sekretnych ilustracji

z gier, odblokowad mozliwodd odstuchania wybranych utwordw muzycznych czy nawet aktywowad specjalne cheaty. Lqcznie czeka blisko 900 sztuk takich
„artefaktdw" do wygrania - ciekawe to urozmaicenie, ale ze wzgl?du na Josowodd” odkrycie cz?dci bonusdw wymaga sporej cierpliwodci. CCCR jest moim
zdaniem minimalnie gorsze od poprzednika, ale fani Capcom na pewno b?di usatysfakcjonowani - reszta osdb niech lepiej poczeka na kolejny pakiet retro.

EA REPLAY
PLUSY: DOBOR TYTULOW; SAVE/LOAD W KAZDYM MOMENCIE

* MINUSY: MALO GIER; WERSJE Z KONSOL SNES/MEGA DRIVE

Do tej pory Electronic Arts, sfyn?ce z niekortcz?cych si? opowiedci jak seria FIFA czy NfS, uchodzito za jedn? z ostatnich wielkich firm, ktdre nie

I— -1

1

zerowaty na sentymentalnych wspomnieniach dojrzatych Graczy. Jak widad, to juz przesztodd, bowiem Elektronicy zauwazyli mozliwodd zdobycia
dodatkowych pieniqzkdw na swoich retro perefkach. EA Replay jest kompilacji klasycznych hitdw EA z 16-bitowej ery. Repertuar tytutdw zostat

zaczerpni?ty z biblioteki Super Nintendo oraz Sega Mega Drive, co w tym przypadku ma decyduj?ce znaczenie. Line-up gier jest idcie imponujicy,
szkopuf jednak w tym, ze zawarte tu tytuty s? konwersjami na wspomniane wczedniej konsolki, a owe konwersje, jak moze pami?tacie, byty swego
czasu miem? podrdb? oryginatdw. Niech za przyktad postuzy Syndicate, ktdry w wersji na platformy PC/Amiga jest produkcj? bardzo rajcown? do
dzid. Gracz kieruj?c ekip? zbirdw we wdziankach a la matrix brat udziatw futurystycznej wojnie gangdw. Kojarzycie tytut? Zaraz, zaraz, jeszcze
si? nie napalajcie. Dost?pna tu wersja na SNES-a jest totaln? fuszerkq, z kiepsk? oprawq i spartolonym sterowaniem, catkowicie rujnujicym
wspomnienia. Nawet 15 lat temu ta gra dostawata stabe oceny.

Jest tez kultowy kosmiczny symulator Wing Commander wraz z dodatkiem Secret Missions. Ten ukazat si? wyt?cznie na konsol? Nintendo, wi?c
z taki tez wersji mamy tu do czynienia. Dobrze mydlicie - zapomnijcie o jakodci znanej z komputerdw klasy PC. Tytut tytutowi nie rdwny.

Analogicznie jest z reszt? gier na EA Replay: wspaniaty niegdyd symulator dmigtowca Desert i Jungle Strike, trzy cz?dci .przepychanki na motorach" Road Rash (port na Mega Drive
“jako-taki”) czy jedna z pierwszych bijatyk 2D - Budokan. Pozostate tytuty ktdre udwiadczysz to: Mutant League Football, Ultima VII The Black Gate (ta ze SNES-a), B.O.B., Virtual Pinball oraz
Haunting. L?cznie 14 sztuk. Duzo czy mato? Sam ocert. Niemniej jednak miej na uwadze, ze nie dostajesz towaru pierwszej klasy, a jedynie jego namiastk?, no chyba ze jakimd zbiegiem
okolicznodci nie mialed stycznodci w owym okresie z komputerami, a zagrywaled si? tylko na konsolkach i nie zauwazysz miemoty owych dziet. Wszystkie zawarte tu gry dziataj? i wygl?dajq
identycznie jak w oryginale, jednak zwazywszy na to, ze stanowi? idealny port kiepskiej konwersji, nie sq zadnym osi?gni?ciem. Domydlnie gry zostaty przystosowane do pracy w skali 16:9,

jednak mozesz zredukowad widok do oryginalnego rozmiaru 4:3 (co jest akurat rekomendowane, bowiem rozci?gni?ty obraz wyglqda obrzydliwie w kazdej grze). Autorzy umozliwili wykonanie
zapisu stanu gry w dowolnym momencie, dorzuciii krdtkie notki na temat kazdej z produkcji, a takze uchylili rqbka tajemnicy jedli chodzi o istotne sztuczki i triki.

o TATTO LEGENDS POWER-UP QriginaLGame

PLUSY: KILKA ODNOWIONYCH TYTULOW
MINUSY: SPORO NIEZNANYCH GIER; BRAK ISTOTNYCH BONUS6W

Przeci?tnemu zjadaczowi polskiego chleba raczej niewiele mdwi nazwa Taito (nie mylid z Tecmo). Ale to mozna nadrobid, bowiem legendamy japonski
developer wydal kolekcj? gier, przypominaj?c w ten sposdb swoje dokonania w dziedzinie elektronicznej rozgrywki si?gajice pocz?tkdw lat 80.

O dziwo, firma kojarzona gtdwnie z serii gier Bubble Bobble nie umiedcita tutaj zadnej odstony swojej flagowej produkq'i z bibelkowymi smocz-
kami, nie udwiadczysz takze Renegade, Arkanoida, czy tez Operation Wolf, rdwniez kojarzonych z Taito. Co zatem jest? Ciekawsze dziefa mozna
policzyd na palcach jednej r?ki, chod i te ci?zko jednoznacznie wskazad. Znanym Iqskiem jest z pewnodci? przyjemna platformdwka z t?czowym
motywem przewodnim Rainbow Island (niestety, dost?pna jest jakad „extra" wersja, ktdra ma mniej udan? muzyk?), podobnie jak wciigajice
Elevator Action, w ktdrej nalezy si? przedostad na sam ddt budynku z pomoc? windy, unikajqc przy tym ciemnych typdw. Szczegdlnie godne
uwagi jest Rastan Saga - gra, przy ktdrej swego czasu stracitem naprawd? pokaini sumk?, wrzucaj?c do automatu niezliczone ilodci zetonow.
Wcielajic si? w rol? barbarzydcy przemierzasz basniowy dwiat fantasy, siekic po drodze mitycznych wrogdw i kolekcjonujic coraz to nowe
bronie. Dziefo to charakteryzuje si? takze niezwykle udani oprawi audio, robiic? wrazenie do dzid. Warto wspomniec o obecnodci obu cz?dci
przodownika space shooterdw - Space Invaders (pierwszy wielki hit w historii tej firmy). Pozostate gry zawarte na skfadance to: Qix (logiczna gra
w „ucinanie obrazu”), niezwykle kolorowa, wielkanocna platformdwka New Zealand Story, Phoenix, Alpine Ski, Chack n' Pop, Lunar Rescue, The ’ iisxT.Tr' '

Fairyland Story, Raimais, Kiki Kaikai, Kuri Kinton, Return of the Invaders, Space Dungeon, Space Chaser, Crazy Balloon, Cameltry, Balloon Bomber i Legend of Kage. Cztery ostatnie tytuty

Si takze dost?pne w wersji 4» liftingu” (podobny zabieg zostat zastosowany niegdyd w innej retro kolekcji Namco Museum), ale dziwi mnie troch? dobdr podrasowanych tytutdw.

•L

Opcje obejmuji standardowe 3 tryby wydwietlania obrazu (identycznie rozwiizane jak u Segi) oraz obstug? gry dla 2 osdb. TLPU nie zawiera zadnych dodatkowych materiatdw od producen-
ta odnodnie dost?pnych gier ani innych trybdw zabawy (s? tylko porady i triki). Swoista egzotycznodd tego zestawu czyni go propozycji wyticznie dla hardkorowych wyjadaczy, ktdrzy tykaji
dostownie wszystko.
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ACTIVISION
PLUSY: SPORO GIER, W TYM NIGDY NIE WYDANE; OST I DODATKI;

SZYBKIE LOADINGI Z ZAPISEM

MINUSY: OPRAWA MOZE ODRZUCIC W DZISIEJSZYCH CZASACH; DROBNE NIEDOROBKI

Activison nie jest moze najpot?zniejszym wydawc? w konso-

lowym dwiecie, lecz jedno trzeba pami?tac - byli pierwsi. To

oni byli odpowiedzialni za najwspanialsze gry dla systemu

Atari 2600. Nostalgia szczegdlnie bliska memu sercu,

bowiem to wladnie jedna z gier wchodz?ca w sktad tego

zestawu rozpocz?la w ogdle moj? przygod? z grami wideo

i zapewne spowodowata narodziny zyciowej pasji. Mowa
o River Raid. Hit roku 1985 sprowadzal si? do kierowania

matym samolotem lec?cym nieprzerwanie w gdr? rzeki i

pokonuj?cym kolejne jednostki wroga. Wszystko rzecz jasna

w bardzo umownej grafice, niemniej to nie oprawa stanowita

o sile tej produkcji, lecz grywalnodd. Zaliczanie mostdw „kto

dojdzie najdalej” i gromadzenie coraz wi?kszych zdobyczy

punktowych dwietnie motywowato do rywalizacji ze

znajomymi. Takich wtadnie gier, bardzo oldchoolowych, bez

okreslonego konca, znajdziesz na tej sktadance ponad 40.

Pozwol? sobie tu wymienid takie tytuty jak: Pitfall (s? obie

cz?dci), niezwykle rozbudowane jak na tamte czasy H.E.R.O, Pressure Cooker (zabawa w kucharza)

czy banalne gierki typu towienie ryb (Fishing Derby), chwytanie zwierzyny na lasso (Stampede)

czy warcaby (Checkers). Nie zabrakto zabawnych projektdw, jak Oink! (zabudowywanie cegietkami

domku dwinek przed zdmuchuj?cym go wilkiem) czy gonitwa policjanta za ztodziejem (Keystone

Kappers). Catodd zapodana w niezwykle przyjaznym dla oka menu z przygrywajgcymi w tie hitami

z lat 80! Ustyszysz m.in. takie znane utwory jak ‘Tainted Love”, Take On Me” czy “It's My Life”.

Sporym udogodnieniem dla Ciebie okaze si? pewnie mozliwodd zmiany gry „w locie" - zamykasz

jeden tytut i bfyskawicznie otwierasz nast?pny, a zatem nie ma mowy o chwilowym znudzeniu

wynikajqcym z grzebania w menu. Co ciekawe, taka szybka nawigacja pozwala rdwnoczednie

zapami?tad nasz post?p. Tak wi?c jedli szpilasz w Pitfalla i jested zm?czony ci?gtym widokiem

ginqcego Harrego, mozeszw dowolnej chwili przerwad partyjk?, uruchomid inne tytuty i wrdcid do

gry doktadnie w momencie przerwania zabawy. Sterowanie jest perfekcyjne w grach na joystick”

(cyfrowe sterowanie), jednakze zaadaptowanie sterowania analogowego w grze Kaboom! wypadlo

niezbyt udanie. Puszczenie analoga powoduje powrdt paletki na drodek ekranu, z kolei na krzyzaku

Gracz nie jest w stanie nadqzyd za opadaj?cymi bombami na wyzszych poziomach.

[AKCESORIA
DLA PRAWDZIWEGO GRACZA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

kabel
HIGH-DEFINITION

Najnowszej generacji kabel, ktdny umozliwi Ci wizualny odbior tego wszyst-

kiego, co oferuje nowa konsola Xbox 360. Dzieki niemu osi?gniesz ultra

realistyczny obraz wysokiej rozdzielczosci na monitorze PC fzarowno ki-

neskopowym jak i LCD). Kabelek wyposazony jest rdwniez w HUB optyczny,

ktory umozliwia uzyskanie dzwieku 5.1 . Wejdz z MadCatz w swiat cyfrowego

obrazu oraz dzwieku dzi?ki polaczemu optycznemu oraz VGA. Produkt

posiada oficjaln? licencj? Microsoftu - nie daj si? zrobic w tanie chidskie po-

drobki. Gtowne cechy produktu: - Obraz w wysokiej rozdzielczosci montorze

do PC - Obstuga trybow 480p/720p/1080i - Wyjscie optyczne zapenia

czysty, wielokanalowy dzwi?k

.Defaultowo” gry wydwietlane s? w nieco pomniejszonym okienku, na szcz?dcie jest mozliwodd

rozci?gni?cia na caty ekran (niektdre z nich posiadaj? takze opcj? czamo-biatego obrazu). Trzeba tez

zauwazyd, ze obraz jest nieco rozmyty, przez co nie mog? powiedzied, ze emulowane gry wygl?daj?

jakw oryginale, ate to naprawd? drobny szczegdt. Wi?kszodd tytutdw zawiera takze dodatkowe

bonusy, jak chodby komercyjne reklamy telewizyjne, ktdre, przyznam szczerze, sam widziatem po

raz pierwszy. Ponadto kazda gra posiada wirtualn? wersj? pudetka, kartridza oraz skan z oryginalnej

instrukcji. Elementem wiertcz?cym catodd jest lista chronologiczna informuj?ca, kiedy prace nad

danym projektem zostaty rozpocz?te i jaki czas pdiniej ukazat si? on na rynku. Z tym wigze si?

pewna niespodzianka, bowiem 3 gry zawarte w zestawie nigdy nie ujrzaty dwiatta dziennego!

Moim zdaniem to najlepsza klasyczna kompilacja wydana na przenodny system, oczywidcie pod

warunkiem, ze takie mocno oldschoolowe pozycje nie wywotujq u Was obrzydzenia (trzeba pami?tad,

ze A2600 miato kiepskie mozliwosci i wiele tytutow wyglqdalo na tej platformie stabo). Boj? si?

rdwniez, ze osoby, ktdre nie miaty wczedniej stycznodci z Atari 2600 i nie czuj? do tej platformy

zadnego sentymentu, nie doceni? nalezycie tego zestawu.

SEGA GENESIS COLLECTION
PLUSY: SAME HITYW OKAZALEJ LICZBIE; BONUSY
MINUSY: BRAK STREETS OF RAGE; MULTI WYMAGA 2 KOPII GRY

Jedli poczqtek lat 90. sp?dzited z platform? Sega Mega Drive

(albo Genesis - jedli wujek przystat Ci z USA) i z tezk? w oku

wspominasz ten okres, dw zestaw z pewnosci? powinien trafid

w Twoje r?ce. SGC jest w tej chwili najbardziej dopasion?

kolekcj? 16-bitowych gier Niebieskich spodrdd wszystkich

dost?pnych na rynku zestawdw.

Sktadanka zostata wydana rdwnolegle na PSP oraz PS2
- obie wersje rdzni? si? nieznacznie od siebie i tgcznie

zawieraj? blisko 30 tytutdw. Istotne jest to, ze wi?kszodd obecnych tu szpili stanowi najwi?ksze hity

Segi, dodatkowo wzbogacone o: wywiady z twdrcami, historie powstania, rdzne ciekawostki wraz z

przydatnymi poradami oraz oryginalne skany z ich oktadek (zardwno wersji PAL, jak i USA). Lista

.startowych" tytutdw prezentuje si? nast?puj?co: Alex Kidd, Altered Beast, Bonanza Bros., Columns,

Comix Zone, Decap Attack, Ecco The Dolphin, Ecco: The Tides Of Time, Ecco Jr., Flicky, Gain

Ground, Golden Axe l-lll, Kid Chameleon, Phantasy Star ll-IV, Ristar, Shadow Dancer, Shinobi III,

Sonic The Hedgehog l&ll. Super ThunderBlade, Sword of Vermilion, Vector Man l&ll i Virtua Fighter 2.

Ale to nie wszystko, bowiem w miar? dokonywanych post?pdw w grze mozesz odblokowad kolejne

dzieta (np. Super Zaxxon czy Congo Bongo lub automatowa wersja Altered Beast w przypadku

Czamuli). Widad wi?c spore zrdznicowanie gier - dostajesz bowiem najlepsze platformdwki, bijatyki,

strzelaniny, a nawet gry RPG! Niestety, sporym zawodem jest dla mnie absencja kilku innych

znanych tytutdw, jak chodby flagowej serii chodzonych bijatyk Streets of Rage, petnigcej swego

czasu rol? odpowiednika Final Fight. Zabrakto tez jakiegod doomowca (Blood Shot, Zero Tolerance),

pozostatych cz?dci Sonica (z udziatem Knucklesa czy Tailsa), osobidcie dorzucitbym takze Asterixa

i Aladdina.

Kolekcja Segi umozliwia zardwno zapisanie stanu gry w dowolnym momencie, jak i pozniejsze jego

zatadowanie, s? dost?pne 3 tryby widoku ekranu (oryginalny, powi?kszony i rozci?gni?ty na caty

ekran). Dzi?ki obstudze WiR mozna sprdbowac swoich sit takze w grach dla 2 osdb (niestety, kazdy z

Graczy musi mied swdj egzemplarz gry). Poziom emulacji grafiki oraz muzyki jest znakomity i ci?zko

mu cokolwiek zarzucid (chod mnie troch? drazni dziwny efekt „ducha" w niektdrych grach, powoduj?cy

pewne przyciemnienia w tie podczas ruchu - nie wiem, z czego to wynika).

Krdtko - bardzo dobra sktadanka. zjadiiwy oldschoolw nieztej oprawie. Dla bytych posiadaczy i fandw

16-bitowej Segi to pozycja „must have”.

Sugerowana cena: 75 zt

XPLODEH IHPfV7

Oto najnowszy a jednoczesnie unikatowy system,

pozwalaj?cy cieszyc si? grafikg wysokiej rozdzielczodci w
kazdej grze z PlayStation 2! To niesamowite ale prawdzi-

we! Uruchom program i wybierz jedng z rozdzielczosci HO
[576p, 720p lub 1080i), tryb progressive scan [480p)

lub jeden z trybow VGA
.
nast?pnie wtoz ptyt? z grg i zo-

bacz ja w nowym wymierze! Koniec z ziarnistosci? gier na

telewizorach LCD, koniec z grafik? niskiej rozdzielczosci!

To naprawd? dziatal. W zestawie znajduje si? rdwniez

kabel Component.

Sugerowana cena: 149 zt

iMSH EiMlifll WH11L

Doskonata kierownica zbudowana na bazie wielolet-

nich doswiadczen. Na uwag? zasluguj? takie jej cechy

jak wibracje, gatka zmiany biegow, specjalne gumowe
uchwyty czy podstawka z pedalami, ktorej specjalna

budowa zapobiega przesuwaniu si? po podlodze. Wszystko to powoduje,

ze jest to idealny zakup dla kazdego prawdziwego fana wydcigdw. Produkt

249 zt

WI^CEJ PRODUKTOW NA:

www.madcatz.pl



Jaroslaw Bartoszek z PulawLaguna Seca

.

Jaroslaw Bartoszek z Pulaw

Jaroslaw Bartoszek z Pulaw3 Tsukuba

.

Kamil Jesion z Gdartcza

Kordian Wilczek z Zawiercia

Kordian Wilczek z Zawiercia

Krzysztof Mazur z Kgtrzyna

Michai "Mick" Fialkowskl - Szubin

Kordian Wilczek z Zawiercia

Jaroslaw Bartoszek z Pulaw1 1 Suzuka East

Jaroslaw Bartoszek z PulawiZ.Suzuka West
2.15.060 Michai 'Mick“ Fialkowski Szubin

1.36.486 Michai "Mick" Fialkowski - Szubin

7.28.1 15 Bartlomiej Krawczyrtski z Tomaszowa Mazowleckiego

1 .52.332 Bartlomiej Krawczyrtski z Tomaszowa Mazowleckiego

0,26.651 Bartlomiej Krawczyrtski z Tomaszowa Mazowleckiego

14 Valencia.

15 Nurburgring

16.EI Capitan-

1 7 Beginner Course
Kordian Wilczek z Zawiercia

19. High Speed Ring.

Kordian Wilczek z Zawiercia

. 1 ,29.632 Barilomie) Krawczyrtski z Tomaszowa Mazowieckiego21 Apricot Hill

22.Autumn Ring Mini. Kordian Wilczek z Zawiercia

Kordian Wilczek z Zawiercia23.Autumn Ring.

Kordian Wilczek z Zawiercia24.Trial Mountain

Kordian Wilczek z Zawiercia

Bartosz Bobowski z WISlicy26 Grand Valley East

27.Grand Valley

28 New York

. 1 .59.838 Kamil Jesion z Golartcza

1 .40.284 Bartlomiej Krawczyrtski z Tomaszowa Mazowieckiego

Jaroslaw Niestrawskl z Bytomia

30 Tokyo R246 1.49,823 Bartlomiej Krawczyrtski z Tomaszowa Mazowieckiego

31 Clubman Stage Route 5 ... 0,56.009 Adrian Kupcewicz z Jaworzna

32.SpeciaJ Stage Route 5 i ,28.048 Kordian Wilczek z Zawiercia

. Adam Chomluk z Sopotu33 Seoul Central

Kordian Wilczek z Zawiercia

Kordian Wilczek z Zawiercia

Kordian Wilczek z Zawiercia36.Costa dl Amalfi

.

1.43.189 Bartlomiej Krawczyrtski z Tomaszowa Mazowleckiego37.Cote d'Azur.

Car Tour'

Sretterton

Eastern Creek Short Circuit

,

Castle Comte

GT - Global GT Lights

• Donington National Ci'cui'

.Motopark Osehersleben B'.

,
Brands Hatch Short C rcult

.

Gateway International

Sandcwn Inlernationa: I

1

Ouhon Pan< Fosters Circuit-

OVAL - IndyCar Series

Gateway I

Dover International I

.Nashville Super Speedway.

Witam w Nowym Roku. Niedawno

odbyfo si? nasze zebranie

redakcyjne, gdzie popykalem

sobie w wersj? demo Gran

Turismo HD na PS3. Jedna trasa,

kilka samochodow (jest Ferrari!),

do wyboru czasowka lub Drift,

ktorego dotqd seria nie widziata.

Napisz? tylko tyle - moze Ridge Racer

graficznie to na razie nie jest i wkurza

brak kamery “z maski", ale i tak te widoki masywdw gorskich i to, co

wyrabiatem Ferrarkq, zwala z n6g. Az si? boj? pomysleC, co bi

jak petna wersja wreszcie zawita na PS3. Zbierajcie kas?,

sprzedawajcie puszki i makulatur? - nadchodzi nowa
era gier. Podjarany, obsliniony i b?dqcy w amoku po tym

co widziatem, zegnam si? do nast?pnego miesiqca.
j

[gamera]

KONTAKT: gamera@go2.pl
;

tel. kom. 0603 564-172; gadu-gadu: 430614

listy na adres: Miroslaw Grabe, ul. Paderewskiego lb/22, 41-710 Ruda Slqska 10

KacikWYSCIGOWY

RACE DRIVER.
THE Ul TIMATC RACING SYUULAIORW

Robert Wiagus

Cominlk Cichy z

. Dommik Cicrty z

Dcrr.ini< C'Cby z

PiOtr Btykowsk

. Piotr Borkcwsx.

. .
Piotr Borkcws<.z

.
P'Ctr Borkowski z

Rosen Weigus

.
P otr Borkowski z

... P'ptr Bohujwski z

TOURING CAR - DTM

Hockenheim Grand Pruc Circuit ...

EuroSpeedway Lausitz

Spa-Francorcharr.ps GP Clrou t ,

Motopark Oscher&eben

. No'5nr,g City Race

Nurburg- ng Short

'C rcuit Park Zardvoon

EuroSpeedway Lausitz.

,
Istanbul Grand Pnx

kTELEXTREME
Prawidlowa odpowiedz to Grand Prix

Australii '91
. liczbo okrqzeii wynosila

14, GP zostalo przerwane z powodu

deszczu. Prawidlowych odpowiedzi

bylo 12, nieprawidtowych ponad 50,

to pokazuje, ile mamy prawdziwych

kiboli FI . Nagrode w tym miesiqcu

otrzymuje Krystian Stochmal ze

Strzelina. Ponizej kolejne pytanie

z wiedzy o FI, mysl? ze troth? I

OPEN WHEEL -Formula 3

Pniii.p Island Grand Prix Circuit .

Dcnngton Grand Prlx Ci'cu't

CHECHPOIPT
H/1JLEPS

I

ze CZ/45V LUTEGO

Dorrlnik ClChy z Radomska

. Arkadiusz Werzbowick z Makowa Podia anskiego

Dominlk C.cny z Radamska

Ooiinlk CCiy z Radc-iska

A-kadusz Wierzbowicki z Vakowa Podnaiartskiego

Jacek Brzezirtski z Bydgoszczy

... Arkadiusz Wierzbowicki z Makowa Podhalariskiego

Rocen W'eigus z Opoczna

Robert WerguszOpoczna

Rocen W e gus z Opcczna
|

Robert WietguszOpoczra

..Dorrlnik Cichy z Radoirska

OFF ROAD - Mitsubishi Motors Rally Trophy

UK Ral'y Stage 1 3.10.55 ACam Przerryk z Walbrzycha

UKRai yStage2 2.22.C9 ... Dorrlnik Cichy z Radcms<a

2.57.31 Adam Pizemyk z Watbrzychaa

02.01 ... Domi.uk i

.1.0027 . Oomink'

.1.01.59 Piotr Bork

0.4428 Oomlnlk'

rRaceway 0.48.1' .? otr 3cri

.0.41.21 ... Domnk
Oulton Park irtemationai Circuit . 1 .03.36 . P otr Borkowski z Sosnowca

Sutlers Paradse Circuit .
.1.11.13.. Domir.ik Cichy zRadomska

Pytanie:

KTO BYt ODPOWIEDZIALNY

ZA ZAMIESZANIE Z FLAGA

KONCZACA WYSCIG (BIAIO-

CZARNA SZACHOWNICA)

PODCZAS GP BRAZYLII W 2002

ROKU (GOSC P0KAZAE JA NIE

LIDEROWI, A ZDUBLOWANEMU
TAKUMIE SATO)?

Termin: do 2 lutego 2007 r.

...0,27,00 Jacek Brzeziriski z Bydgoszczy

...0.33,09 Dominlk Cichy z Radomska

...Robert Wlelgus z Opoczna

Bedford Autodrome West Circuit 1 .07,1 2 Robert Wlelgus z Opoczna

Bedtord Autodrome GT Circuit 1 ,55,1 1 Arkadiusz Wierzbowicki

z Makowa Podhalariskiego

HONDA THE POWER OF DREAMS - Honda NSX

Donington Grand Prix Circuit 1,24,87 Piotr Borkowski z Sosnowca

Shanghai Grand Prix Circull 2.01,26 Piotr Borkowski z Sosnowca.

Nurburgring Short 1.22.96 Piotr Borkowski z Sosnowca
Rodoslow Weber, zwycigzca z tego miesiqca, tak oto zachwalal swoj samochod: "Chcialbym pokazac swiatu mojego

Porsche Coymano S z gry Need For Speed Carbon. Dloczego? Po pierwsze - jest pigkny, po drugie - jest miodny, po

trzecie - to Porsche.. *. No i wlosnie si? z nim zgodzilismy. Dobra roboto.



icikBIJATYKm
V

Witam po raz setny!!! Ktoz by przypuszczat,

ze do tego jednak dojdzie! Poczqtek roku

i -
i z miejsca szok razy dwa! Po pierwsze,

ML f Tekken 5: Dark Resurrection na PS3
- ledwie miesiqc temu pojawity si? pierwsze

j informacje, a gra jest juz dost?pna do sciqgni?cia

r z Netu na PS3 (krotki test w Co nowego?).

A sprawa druga: Virtua Fighter 5, o ktorej od

dawna si? mdwilo, ze b?dzie exclusive'em

' na PlayStation 3, nadciqgatez na X360III
r
Z jednej strony wyglqda wi?c na to. ze PS3

t ma exclusive na pot roku, chod z drugiej...

raczej chyba nikt nie nabierze si? na haslo

exclusive, bo to p6l roku to raczej niezb?dny czas, by zrobic

konwersj? na innq konsol? (o czym decyzja w sumie zapadla

niedawno). Oby jeszcze ten rok przyniost Tekkena 6 i Soul

Calibur 4, a b?dziemy mogli spiewad piesni pochwalne ku

odrodzeniu si? gatunku bijatyk - bo fakt faktem, rok 2006 by) 9
pod tym wzgl?dem wr?cz fatalny.W tym miesiqcu znalazto 'fl
si? tez miejsce na kilka listdw - ciqg dalszy wkrdtce, a na

razie zapraszam do lektury. [kali]

KONTAKT: koli@psxextreme.pl
;

tel. 0501 391 911;

(listy z dopiskiem "K'CIK BIJATYK
11

)

TELEXTREME
Oto nowe zadanie konkursowe:

US
PODAJ TYTUt PEWNEGO OLDSCHOO-

LOWEGO, OPARTEGO 0 MANG*

CH0DZ0NEG0 MORDOBICIA (WIDOK

Z BOKU), KTOREGO BOHATEREM BYt

KROLIK-SAMURAJ. CIEKAWOSTKA Z

GRY: PO ZABICIU NIEWINNYCH OSOB

BOHATER POPELNIAL SEPPUKU.

Zasody takie jak zwykle: liczq si? tylko

odpowiedzi podawone w Irakcie rozmowy

lelelonltznej, SMS-y nie sq brane pod uwag?.

Wygrywo pierwsza osoba, ktora dodzwoni sie i

udzieli prawidlowej odpowiedzi. Nagrodami sq

joypady ModCatz do PS2. Odpowiedzi mozna

udzielac dnio 3.02.2007 r. pod numerem

0 501 391 911, rowno od godziny 21.00.

Wczefniej lelefon b?dzie wylqczony albo nie

' wylqczony

THE KING OF IRON FIST TOURNAMENT 2

TEKKEN DARK OESURRECTION
Z uwagi na promocj? Tekken: DR wydanego na

PSP. Sony Poland po raz drugi zorganizowato

Oficjalne Mistrzostwa Polski. Przypomn?, ze

rok temu impreza spod szyldu 'The King of..."

okazata si? czyms w rodzaju promocji gry,

z wielkq nagrodq gldwrtq i skiepszczonymi

zasadami. Jak byto tym razem? Niestety,

istne deja vu, z jednym matym wyjqtkiem:

Sony zrezygnowato z budek na kolach pod

I

golym niebem i wszystko odbyto si? na terenie

Empikow. Eliminacje zostaty rozegrane w 6

miastach: Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Lodzi, Wroctawiu i Warszawie. Przez calq

faz? eliminacyjnq (prbcz kazdego finalu) gralo si? dokladnie tak jak rok temu, czyli

do jednej wygranej walki! 3 szybciutkie rundy i palites wrotki do domu. Szkoda, chod

okazato si?, ze nie to bylo najwi?kszym felerem rozgrywek.

Do wielkiego finalu awansowalo 16 graczy: Chmielewski Tomasz, Cambion, Jamor,

Gon, Szczepaniak Rafal, Bilihski Artur, Tenshimitsu, Swayman, Devil, Matt, Di. Lakomy

Tomek, Lenkiewicz Damian, Robson, Przygodzki Kamil, Durzyhski Przemek. Zostali oni

rozstawieni w standardowym systemie pucharowym. no i poszto. Podczas wielkiego

finalu krzyzaki w konsolach byly juz tak zjechane. ze praktycznie nie dalo si? grad!

Na jednym PSP zostat nawet wcidni?ty (na

stale) jeden z przyciskdw. Istny koszmar dla

prawdziwych wyjadaczy turniejowych, a gtownie

tacy zakwalifikowali si? do finalu. Byle leszcz

mogtby nie zauwazyc, ze krzyzak jest kompletnie

zajechany, a przycisk zablokowany. ale tu

startowala Czotowka Polskiego Tekkena. Szkoda

miejsca, zeby rozpisywac, kto z kirn przegral i

dlaczego. Musz? jeszcze tylko wspomniec, ze

swojego pierwszego powaznego przeciwnika

. Gon spotkat dopiero w finale. No coz, podczas

tego turnieju trzeba bylo mied wi?cej szcz?dcia

' niz umiej?tnodci.

Podium:
1. Sebastian "Gon" Lechowicz (Lee) [Tychy]

2. Mateusz "Matt” Wleklik (Julia) [Leszno]

3. Pawet "Swayman” Pidro (Paul, Julia)

[Warszawa]

Gon zgarnqt czek na 5 tysi?cy zlotych (jeszcze

chyba nikt nigdy tak bardzo nie cieszyt si? z

wygrania turnieju Tekkena:). Matt jak zwykle

musial zadowolic si? drugim miejscem, ale na

pocieszenie dostal trzy tysiaki. Sway otrzymal
po rozwiqzomu konkursu.|

czek ng 2 tys j gratUlacje od samego Pqczka aka

GodFenga (bezcenne). [mashter]

b?d? odbierol. Telefon zoslonie tez wylqczt

Odpowiedz no pytanie z TE#1 1 3: gra bokserska,

z ktorej Electronic Arts zoczerpnqlo innowacyjny

pomyslsterowania ciatem zowodnika, imple-

mentujqc go w serii Fight Night, to oczywiscie

Victorious Boxers. Mieliscie z tym ogromne

problemy, co w sumie mnie troch? dziwi, bo o

VB wspomnialem przy okazji recenzji gier z serii

Fight Night. Telefonow bylo malo (nie trzeba bylo

bawit si? we wlqczonie/wylqczanie aparatu), ale

w koiicu padlo dobra odpowiedz... w dodalku ze

strony dziewczyny:)! Na to py-

/o odpowiedziola

Korina Krysiak. Grotulujemyl

LISTY
• / "Mam pytanko: skqd Wy, do jasnej cholery, bierzecie informacje "ilu-klatkowy"

' jest dany cios lub jego strata na bloku?!" anonim, SMS

Kali: Zasadniczo sq dwa irddla, do jasnej cholery. Po pierwsze, oficjalne Frame Data,

obejmujqce pelnq charakterystyk? wszystkich ciosdw w zaleznodci odsytuacji. Po

prostujak tylko pojawiq si? oficjalne poradniki (przede wszystkim Japonia), bardzo

szybko zawarte w nich informacje, dotyczqce zaleznoici klatkowych, trafiajq w
czeludcie Internetu i bez wi?kszychproblem6w moznaje odnaleid. Druga zad metoda

- zjakq mielidmy przez dtugi czas do czynienia w przypadku Tekken 5 - to mozolne,

wlasnor?czne rozpracowywanie ciosdw przez ogdl spotecznodci zakochanej w
danych bijatykach. Tak si? sprawa ma, ze w kazdej bijatycesq zagrania, ktdrych

charakterystyka nie zmienia si? w nast?pnej odslonie danej serii. I tu zaczyna si?

mozolna robota: sprawdza si?, pordwnujqc ciosy o zblizonej szybkodci, ktdry np.

wejdzie w danej sytuacji (np. po zablokowaniu jakiegos mocnego uderzenia). Stqd tez

wyciqga si? od razu wnioski, jakq strat? na bloku ma dane zagranie - wladnie przez

sprawdzenie, ktdry clos trafi na gwarancie, a ktdry nie. Metodq prdb i bl?ddw mozna

dojdd do precyzyjnych lub dodd precyzyjnych wnioskdw, z akceptowalnq granicq bl?du

wzakresie 1-2klatek.

« c. "Siema. Chcialbym si? dowiedzied, czy sq jakied bijatyki na PSone".

Anonim, SMS

•, “(...) Swego czasu pisalidcie o zbugowanym save'ie z Soul Calibur 3, zamienia-

' jqcym si? po jakimd czasie w cod z podpisem "save is corrupted". Nie spotkato

mnie nic takiego w SC3, ale w Tekkenie 5 diabli mnie brali na widok czegod takiego

juz czterokrotnie. Nie spowodowato to uszkodzenia innych save'6w. Tak czy owak

odechciewa si? grania majqc w perspektywie widok czegod takiego (...)”

Auron, e-mail

"(...) Kilka numerdw temu w PE byla wzmianka o bt?dzie w Soul Calibur III, ktdra
5
powoduje uszkodzenie save'bw z gry, a nawet uszkodzenie save’bw z innych

gier na tej samej karcie pami?ci. Chcialbym si? dowiedzied, czy podobny btqd zanoto-

wano rdwniez w poprzedniej cz?dci SC? Ostatnio, po kilkudziesi?ciu juz godzinach

obcowania z Soul Calibur II, ni z tego, ni z owego padty mi save'y (przy odpalaniu jest

napisane Data Corrupted, czy jakod tak), a nie przypominam sobie, zeby memorka

byla zle wsadzona lub zebym ruszat konsolq przy zapisie gry. Co o tym mydlisz? Czy

to mozliwe, ze to taki sam blqd jak przy "tr6jce”? (...)” Kai, e-mail

Kali: Podobnych zgfoszed bylo kilka. Wyglqda na to, ze ta przypadlosd dotyczy nie

tylko Soul Calibur 3, chod przy tym tytule dawala si? najcz?dciej we znaki. Problem

z psuciem si? save'dw (Corrupted Data) pojawial si? sporadycznie rdwniez przy

innych bijatykach Namco - Soul Calibur 2, Tekken 4 czy 5. Przypominam wi?c, jak

wyglqda jedyny skuteczny sposdb sprawdzajqcy si? przy SC3 - moze i w innych

tytulach b?dzie dzialai A wi?c: stan gry powinien byd pierwszym save'em zrobionym

na danej karcie pami?ci. Uporzqdkujcie sobie miejsce na drugiej memorce, tudziez

zgadajcie si? z kumplem i pordbcie kopie istotnych standw gry, co by catkowicie

wyczydcid jakiegos memory carda (wszystko wykasowad). I przy takiej czystej karcie

pami?ci odpalcie SC3 (lub inne tytuty) i zapiszcie stan gry (tak, by byl on pierwszym

stworzonym na tej memorce), a wszystko powinno bydjuz odtqd w porzqdeczku.

Jin. Kazuya (TTT), Ryu (SFIII). Zgloszenia przysylajcie listownie (adres redakcji z dopiskiem 'Kqcik Bijatyk) lub mailowo

SMS-y w sumie tei honorujq. ale tylko I wylqcznie wtedy, jezeli wszystko ladnie jest wyplsane... I

..........
.

Irodze:). Pamlqtajcle. zeby przy podawaniu swoich danych wspomniec tez, jaklego miasta/obszan

Polski lo dotyczy. I koniecznle podawad numery kierunkowe przy lelelonach stacjonamych! UWAGA: niepetne metryczki

bqdq honorowane (wyjqtek stanowi rubryka "Info")!

SPARRING PARTNEI
ie osoby, ktdre zglosily si? do Sparring Partnera. Przypominam, *e rubryka la obejmuje wszystkie

ciewiqcna poczqtku podad. jakie gry Was interesujq (nawet jesli jest to tylko jeden tytul). W rubryce

cy (skrdt tytulu gry) - np. Jacky. Wolf (VF4:EVO),

GRY: Soul Calibur 2,

Tekken {

NICK: Sniody

GDZIE: Rybnil

POSTAGE: Mflxi, Kdik

(SC2I, Kaiuyo,

Hworang (TK4)

KONTAKT:

telkom 0 504 924 491

INFO: Pomom dobrych

Gcaay, najlepeej laski

GRY: Tekken 5

NICK: Roman

GDZIE: Gkgow (Dolny tkpk)

POSTAGE: Wang, Biyon

KONTAKT:

leLkom 0509 698 056

INFO: tylko noprawlg

na|lef»i. papykom tel w

PES-y iwy^dgi

GRY: Tekken 5

NICK: Dark Squall

GDZIE: Ikhbork

Worminski

POSTAGE: Bryon, lee,

Irochf Paul

KONTAKT:

tdlioni. 0 508 577 774

INFO: Sruknm dobrych

Groayiokob

GRY: TEKKEN 5, VF4;EV0

NICK: Juggle Mojder

GDZIE: AuguM
POSTAGE: Feng. Heniek,

taiyo OKS), Koge, lou

(VF4.EV0I

KONTAKT:

tel.kom.0604 551 218

INFO: Czy jesl « poblizu

kloi do wolki no nywkim

NICK: Adi

GDZIE: lubin

POSTAGE: Kozuyo.

Hwoaiong, Craig Marduk

KONTAKT:

lel.koni 0 668 948 390

INFO: Szukom Graczy no

GDZIE: WodmbwSteki

POSTAGE: Jin, Bryon

(Tekken 5), McKirragi

(Soul Calibur 3)

KONTAKT:

leLkom 0663 1 04 282

INFO: Pogrom lezw Pro

Evolution Soccer i Burnouto

KONTAKT:

lelkom. 0695 128 479

INFO: Zogrom tei *

Mortal Kombot: Deception

GRY: Tekken 5

NICKibob boa

GDZIE: Uriko

POSTAGE: wipkszcit)

KONTAKT:

lel.kom 0 504 634 870

INFO: polrzebny dobry

sporting partner, moze bye

ze Slupska lub okolic

GRY: Tekken 5

NICK: DonCeR

GDZIE: tddi

POSTAGE: rdzne

KONTAKT:

lel.kan 0 S00 547 713

INFO: praujf wWorszo-

vrle, w lodzi trywrm to

tydzied lub dwo.

Gry: Soul Calibur 2

Nick: Sznejk

Gdzie: Rzeszow

Poslocie: Ivy, I#, Voido

Kontakt:

e-mail: sznejk@o2.pl

Inlo: Jeslem skrlry, nie

KONTAKT:

teLkom. 0662 097583

INFO: Chgtnie pogrom tez

v* 20 i jRPG.

GRY: DOA 4, Soul Calibur

2 i 3, Rival Schools: UBF

NICK: Makler

GDZIE: Ustka

POSTAGE: Rosumi,

Ayame (DaA4), Cob,

Night, Xian (SC2) + Selsu.

Siegfried (SC3), Botsu

HinatoIRS)

KONTAKT: e moil

moklerl968@wp.pl

INFO: 8tote yourself.

Bylem Cwieritinolislq no

turnieju 5(3w Shrpsicu.

GRY: WWFSmockdo.nl

VS RAW 2006

NICK: Spider

GDZIE: okolke Szczetina i

StargordoSzczeciiiskiego

POSTAaE:Kone, Slone

(old, Roy Mysterio

KONTAKT: led komO

51 4 638 960 (SAASI

INFO:Gromywgodzinoih

8:00-14:00, zogrom tez

bardzo chplniew PCS



SZKOtA GRANIA
Tym razem bierzemy na warsztat specjalne

umiejftno^ci. Zamiast cyferek mamy tu

do czynienia z gwiazdkami - jesli znajduje

si? ona przy jednym z atrybutow danego

zawodnika, znaczy to tyle, ze gosc jest w

tej dziedzinie nader btyskotliwy. Cz?bc

specjalnych umiej?tnoSci pokrywa si?

z podstawowymi parametrami, More

przedstawitem miesi?c temu, ale gwiazdka

ma cz?sto priorytet - wybieraj?c mi?dzy

zawodnikiem A i B na dan? pozycj? warto

przemyslec, czy wazniejsze b?da dla nas

llczby opisuj?ce np. jego umiej?tno4b

podania, czy po prostu specjalna

umiej?tnosc Passing.

Linie (Lines) przemieszczanie si? w
obr?bie linil obroiicbw druzyny przeciwnej,

gdy zastawiaj? oni putapk? ofsajdow?.

Zawodnik z ta gwiazdka urywa si? z

mniejszym ryzykiem pozycji spalonej,

dzi?kl czemu latwiej dochodzi do sytuacji

sam na sam z bramkarzem.

Strzaty z dystansu (Middle Shooting) -

umiej?tnosc oddawania czystych i celnych

strzatbw z dystansu (bez podkr?cania).

W PES6 bomby zza pola kamego nie

wpadaj? juz tak cz?sto jak w poprzedniej

cz?Sci, ale wyposazony w t? gwiazdk?

gracz. znajduj?c si? w odpowiedniej

pozycji. moze zasadzic pipkn? bramk?.

Shake that thing! Koniec roku to czas podsumowan i plebiscytbw,

pora wi?c i na nas. Najlepsz? pitk? 2006 byla... nie to, to wiadomo.

Najlepszym ping-pongiem... to w sumie tez oczywiste. C6z,

wychodzi na to, ze branza jest jednak przewidywalna i na

ciekawostki nie ma miejsca;). Jak zreszt? pokazuj? pitkarskie

plebiscyty, ktore w cuglach wygrat Fabio Cannavaro, liczy si? cos

wi?cej niz umiejptnosci. Wystarczyto poogl?dab, jak boskiego

Wtocha ogrywaj? zawodnicy Lyonu i jakie kiksy robi w lidze

hiszpariskiej, by wiedziec, ze niekoniecznie jest taki wielki...

Za to Juninho Pernambucano nie zatapat si? nawet do grona 30
nominowanych -

i gdzie tu sprawiedliwoSd? Chod akurat w Polsce

koniec roku uptyn?l pod znakiem wspanialego sukcesu siatkarzy

- obysmy dozyli podobnego w wykonaniu naszych pitkarzy!

I tym petnym nadziei hastem zapraszam do lektury biez?cego

"K?cika...". Z zagraniami do PES6 ruszymy jak tylko Sciera uzna, ze jednak warto

zapewnic tej rubryce state dwie strony, grr... [koso]

KONTAKT: koso@psxextreme.pl; (listy z dopiskiem "KACIK SPORTOWY")

NH Cup II - turniej PS56
Potowa grudnia, Krakow. Dojazd na miejsce turnieju organizowanego przez Arboosa byt doSc problematycz-

ny, ale gdy juz udalo nam si? przebib przez centrum i kilka innych dzielnic, lokacja o nazwie "Zajazd Mogilski"

przywitata nas mocno dance’owo nastawionym didzejem, piwem w rozs?dnej cenie... i przeraZliwym zimnem.

Obstuga po jakimS czasie skumata. ze widok kilkudziesi?ciu osbb w kurtkach moze mied zwi?zek z nisk?

temperatur? i podkr?cita ogrzewanie. Temperatura turnieju rdwniez rosla wraz z kazd? kolejn? rund?, jako

ze stawili si? wszyscy czotowi Gracze z catej Polski (w sumie blisko 100 osdb). Sporo, ale mniej niz si?

spodziewano. st?d z kazdej grupy wychodzili... niemal wszyscy:). Puchardwka przyniosto sporo niespodzia-

nek • odpadli m.in. Esiek, Sado i Aro. Ryzyko randomu bylo ograniczone do minimum, bowiem w tej fazie

rozgrywano mecz i rewanz. Po wielu godzinach zmagah, ostatecznie w finale zmierzyli si? Bogee i Bob - ten

pierwszy nie dat rywalowi szans, punktuj?c go 3:0.

Pierwsza trojka:

1. Bogee, 2. Bob, 3. Brat

Drybling (Dribbling) - wbrew pozorom nie

oznacza tatwosci. z jak? drybler zamienia

rywall w slalomowe tyczki. Dotyczy tylko i ,

wyl?cznie zawodnikow sterowanych przez

konsol?. Gdy wyposazony w gwiazdk?

pitkarz ma futbolowk?, drybluje az mu si?

nie znudzi.

Drybling taktyczny (Tactical Dribble) -

podobnie jak Drybling dotyczy zawodnikow

Al. Od poprzedniej umiej?tnosci rozni go

to. ze gracze drybluj? nie dla sztuki, lecz

pragmatycznie, by dojsc do dogodnej

pozycji strzeleckiej lub znalezc troch?

miejsca na podanie.

ROZKLAD JAZDY PRO EVO
Nazwa: Grajewo Cup
Data: 27 styeznia

Miejsce: ul. Mickiewicza 1

- Publiczne Gimnazjum nr 2

w Grajewie

Reguty: gramy klubami/

reprezentaejami, bez Classicow,

na "czystym" PES-ie - standard

rules

Kontakt: adamwadolkowski@wp.pi.

GG: 2510146 (zwykle

niewidoezny), 696446140 (kom)

Nazwa: Brachu & Kemik Cup III

Termin: 11 lutego (niedziela)

Miejsce: Wodzistaw Sl?ski,

ul. Chrobrego 13a

Wpisowe: 10 zl

Reguty: gramy na PlayStation2.

Formy zielone, prosimy o

zabieranie wtasnych padow
Kontakt:

tel 509 - 177 -543

lub 503 -471- 509

Nazwa: Szostak Cup III

Miejsce: D?browa Gbrnicza,

ul. D?browskiego, Pub Eleonora

Data: 11 marca, godz.10

Wpisowe: 10 zl

Reguty: gramy w PES6.

wi?cej informaeji -

http://forum.pes-scena.pl

Mamy za sob? kilka miesi?cy zmagah z szdstym Pro Evo. Trudno ukryd, ze po tym czasie pierwsze

wrazenie zwi?zane z gr? uleglo zmianie - jeszcze trudniej ukryd, ze jest to niestety zmiana na gorsze.

Seabass wraz z Konami nie stan?li na wysokobci zadania, wywazony gameplay z PES5 sprowadzaj?c na

lekko arcade'owe tory. gdzie ofensywa ma znaczne fory wzgl?dem obrony. Gdybym dzid miat wystawiac

ocen? wersji na PS2, 8+ bytaby maksymaln? not?, jak? mdgtbym przyznad. Co o tym zadecydowato?

Zapraszam do mojej krdtkiej listy najwi?kszych grzechdw najnowszej pilki Konami (kolejnodc przypad-

kowa):

Miato bye tak dobrze, wipe dlaczego jest tak zle? Gra zaliezyta 1.5-miesi?czny obsuw wzgl?dem pierwotnej

daty premiery. Do tego czasu wszyscy fani serii: a) sprowadzili gr? z Zachodu, jako ze po testach pierwszej

polskiej wersji j?zykowej i tak bylo wiadomo, ze jest zwykt? kpin?; b) zalatwili sobie gr? w nielegalny

sposdb. PES6 stracil wi?c podwojnie, bo gdy juz si? ukazat, az strach byto po niego si?gad - chodby w
obliczu kolejnego grzechu.

Zatamka totalna. FIFA 06, czyli debiut Dariusza Szpakowskiego i Wtodzimierza Szaranowicza w roli

komentatorow, wypadl niepordwnywalnie lepiej. Mateusz Borek "przeszedt obok meczu”, komentuj?c z

emoejami pordwnywalnymi do tych, jakie towarzysz? odkryciu nowego typu rz?sistka pochwowego. Do
tego dodajmy tragiezne wprost tlumaczenie kwestii z angielskiego - stynne "odpalil strzaC niechaj b?dzie

najbardziej zalosnym tego przyktadem. Na dodatek, polska wersja gry nie ma angielskiego komentarza...

W pierwszym odruchu nie miatem do gry bramkarzy zastrzezeh. Wynikato to gtdwnie z faktu, ze Winning

Eleven 10 miato najgorszych golkiperow w historii serii - pi?stkowali pitki do ziemi, wypluwali je przed

siebie po lekkich strzatach itd. Zasadniczo w ci?gu ostatnich lat na bramkarzy trudno byto narzekad,

zwtaszcza por6wnuj?c ich zachowania z tymi z Fify. W PES6 sprawa ta ulegta radykalnej zmianie.

Najbardziej irytuj?ca jest totalna przypadkowosd. Farfocle wpuszczane gdzied pod pach?, nader cz?ste

strzaty gdzies "obok ucha", niemal w Srodek bramki... A z drugiej strony - bronione w niesamowitym stylu

pot?zne luty, efektowne robinsonady.

Ustawianie (Positioning) - jedna z

kluczowych umiejptnosci. Obejmuje

zarowno wychodzenie do podah, jak i

ustawianie si?w polu karnym i pozycj?

wzgl?dem pilki przy dobrodkowaniach i

ewentualnych dobitkach strzatow innych

zawodnikbw.

Reakcje (Reaction) - szybkoSb i dynamika

uwalniania si? spod opieki obroheow i

uciekania na wolne pole. Z drugiej strony

zwi?ksza ryzyko odgwizdania pozycji

spalonej przy urywaniu si? delensorom,

ale to juz kwestia wyczucia i timingu.

Rozgryw. (Playmaker) - podobno

prawdziwi rezyserzy srodka pola wygin?li,

ale PES6 pokazuje, ze nie do kohea. Gdy

zawodnik obdarzony t? gwiazdk? jest

przy pitce, reszeie zespotu zwi?ksza si?

tzw. 'attack awareness" - z wi?kszym

wyczuciem wychodz? do podah, tudziez

chyzo urywaj? si? po skrzydlach w nadziei

na dogranie pitki przez partnera.

Podawanie (Passing) - zawodnik z t?

gwiazdk? podaje w tempo (i dodatkowo

celnie) na dobieg (zagrania z "tr6jk?tem"),

a dodatkowo dysponuje swietnym ostatnim

podaniem - jesli odgrywa do partnera w

polu karnym, pewne jest, ze zaraz zrobi si?

niebezpiecznie.

Strzelanie goli (Scoring) - wykanezanie

akcji, ale i umiejptnosc dochodzenia do

ostatnich podab w polu karnym I jego

obr?bie. Posiadacze tych gwiazdek

s? cz?sto autorami kuriozalnych goli.

np. z wyj?tkowo niedogodnej pozycji, z

odchylenia - a Adriano to chyba wr?cz ma

3 gwiazdki opisuj?ce t? umiejptnosc;).

Strzat Inal (Shoot 1 on 1) - niebywale

pomocne przy sytuacjach sam na sam,

zwi?ksza szanse na zdobycie gola.

Zadaniowiec (Post Player) - okresla

umiejptnosb przytrzymania pitki (brawa

za tlumaczenie), zastawienia si? i

przepchni?cla rywala, by chwil? pozniej

dografi elegancko do znajduj?cego si? na

lepszej pozycji partnera.

Skrzydto (Side Player) - zawodnik lepiej

czuje si? przy liniach bocznych boiska

I radzi tarn sobie lepiej niZ gdy zejdzie

do Srodka.

Centrum (Centre Player) - tu na odwrbt:

pitkarz lubi grac w srodku pola, rzadko

zbiegaj?c do linil.

Karne (PK Kicker) - znaeznie zmniejsza

ryzyko postania pitki poza prostok?t

wyznaczaj?cy bramk?.

Pod. z 1 pitki (1 Touch Pass) - bardzo

myl?cy atrybut, bo za podania z klepki

odpowiada w minimalnym stopniu - gtown?

ide? tej umiejptnobci s? strzaty z pierwszej

pitki na bramk?, czy to z gtowki, woleja,

czy przewrotki.

Strzat z fatsza (Outside) - gwiazdka

przy tym parametrze oznacza pomyslnosb

zagrart zewnptrzn? czpici? stopy, zarowno

podah. jak i strzatbw. Dotyczy wyt?cznie

dominuj?cej nogi.

ny w formaeji

ie ktoregos

zaciesnienie krycia I mnlejsz? szans? na

to, ze paejent urwie si? nam spod opieki.

Wslizgi (Sliding) - oznacza bardziej

tralione timingowo wblizgi i mniejsz?

szans? na to, ze powalimy rywala na gleb?

i s?dzia odgwizdze faul.

Asekuracja (Covering) - dotyczy

zawodnikbw kierowanych przez konsol?

i oznacza asekurowanie kolegbw w

przypadku. gdy linia obrony si? sypie lub

jeden z graezy zmienit pozycj?. Niezwykle

cenne w przypadku gry 3 obroncami, ale i

przy czteroosobowym bloku defensywnym

rzecz nie do przecenienia.

Obrona (D-Line) - gtowny iniejator

putapek ofsajdowych, zazwyczaj obronca.

Taki zawodnik w skladzie to Swietna rzecz,

jebli gramy ryzykownie, wysok? obron? i

prbbujemy lapab rywali na spalonych.

Broni karne (PK Keeper) - bywa, ze

bramkarz rzuca si? tam, gdzie strzela

napastnik. a pitka i tak trafia do bramki.

Z golkiperem wyposazonym w t? gwiazdk?

nie idzie juz tak latwo.

Broni Inal (Keeper 1 on 1) - zwi?ksza

szybkosc reakcji na strzaty z bliskiej

odlegtosci oraz znaeznie zwi?ksza szanse

na wybronienie sytuacji sam na sam.

Daleki wrzut (Long Throw) - pozwala

wrzucic pitke z autu na dalsz? odiegtosc.

Ciqg dalszy w nastgpnym numerze.

Pita



i w ulubionym miejscu

la dziesigtki maili z

ne of Miriam w FFXII:

.. Juz si? ciesz?, ze

rjdzie pod koniec stycznia

)is FFXII, sklecony przez

i?to mi 150 h gry), uratuje

h maili z wolaniem .-yjj

raz rekomenduj? wf*.

)ardzo grywalnq rdwniez w multiplay-
_

/SqJ

rze. Miejmy nadzieje, ze zostanie

wydana w PAL-u. Mieu! [Zax]

KOMTAKT: zax@psxextreme.pl; (Rsty z dopiskiem "K^CIK RPG").

SZPERACZ RPG - PORADY

Zmb mi RPG-a, czyli kurc "programowa-

nia" w RPG Makorze — ozqec 2

**

Listy - kqciki

Programowanie - sklep

Zbuduj now? lokacj? - najmnie-

jszego wymiaru. nazywajqc jq np.

.sklep' stosujqc ChipSei .budynki'.

Walnij napr?dko par? stolikdw.

kilku NPC. jakq? lad? i sklepikarza

za niq (w .gratice" znajdziesz

specjalnie uci?te od pasa w ddt

grafikl sprzedawcdw). Pami^taj,

by potqczyd sklep z wioskq

bohatera za pomocq .teleportu"

Teraz wskakuj do „bazy danych' i w
zaktadk? ..przedmioty". Po prawej

znajdziesz cat? litani? wszelakich

medykamentdw i uzbrojenla. Nazwy

s?dost gtupie, wi?c polecam je

zmienic na np. .Finalowe" Mozesz

lakze ustalid cene przedmiotu, kto

moze go uzywac i czy ma on jakies

wtasciwosci specjalne (czy dodaje

cod do statystyk itp.). Gdy uporasz

si? juz ze wszystkim, wroc do nowo

slworzonej mapy sklepu i w miejscu

przed lad? utworz nowe zdarzenie.

Opcje pozostaw w labrycznym

ustawieniu. skup si? natomiast

na .wolnym polu" po prawej. Na

dzien dobry mozesz wpisac jakies

$ powitanie, jakim uraczy Ci? han-

dlarz (komenda .wiadomosc.

.

m. skorzystaj z juz dostepnych

! w komendzie .przywotaj sklep'

(zaktadka nr. 2). Otworzy si?

okienko z kilkoma opcjami, ktore

zignoruj. skupiajqc si? jedynie na

kolejnym matym .wolnym polu".

Mozesz z listy po prawej wybrac

przedmioty, jakie b^dq do nabycia

* owym punkcie sprzedazy, I juz

-gotowe, sklep dziata. W podobny

sposob mozesz stworzyc karczm?.

Tworzenie potwora

wBujwbaz?aa^

> .potwory" Znajdziesz tarn 45

® NEWS

VALYRIE PROFILE: LENNETH (PSP)

Ukryci wrogowie:

Aby si? z nimi zmierzyd, udaj si? w Serpahic

Gate do komnat. tuz przed walk? z Iseria Queen.

Niektdrzy wrogowie na tym poziomie dajq

nlekiedy pojedynek ze specjalnym. zupetnie

innym przeciwnikiem. I tak:

Normalny wrdg Ukryty wrog

Oko - 3 x Disaster Eyes Giant Lord + 2 x Vanir

Rycerz - Accursed One Dark Valkyrie

Mag - Loki Shade 4 x Hamster

Hamster to najtrudniejszy wrdg w grze, Jego ataki

sa w stanie zabic za jednym razem cat? druzyn?,

a do tego przychodzi si? zmierzyc z czterema

naraz. Na dodatek wi?kszosd atakdw po prostu nle

•wchodzi" ze wzgl?du na jego rozmiary. Najlepiej

slosowac na niego czary, np. silny Poslon Blow,

Sposoby na "niesmiertelnosc":

Aby nie dac si? zbyt szybko zabic, warto

skorzystad ze zdolnoSci Guts (Ivl 8) i Auto-Item:

Union Plume (100%); przedmiotu Angel Curio;

czarow Sap Power i Guard Reinforce

sztuk gotowych oponentow,

ale chyba sam stworzysz duzo

lepszych, racja? Wyczysd wi?c

list? po lewej stronie i przystqp do

tworzenia nowej. Po klikni?ciu na

dowolny numer stwora nadaj mu

Imi?, wyblerz jego grafik? oraz

okresl, czy ma on unosld si? w

powietrzu, czy by? .przezroc-

zysty" (komendy do odhaczenia

-.lewituje" oraz.duch”). Nast?pnie

w .cechach potwora' zajmij si?

jego statystykami. W .zdobycz

po zabiciu” wybrad mozesz,

ile doswiadczenia, pieni?dzy,

tudziei jaki item otrzyma bohater

po unicestwieniu wroga. Ponizej

znajdziesz .tabel? akcji potwora",

gdzie mozesz przyznac mu dow-

olne ataki, jakie stosowat b?dzie w
walce. By to uczynid, kliknij w wolne

pole prawym przyciskiem i wybierz

.edycja’. W nowo otwartym oknie

okredlld mozesz .typ warunku' oraz

okreSlonq w procentach .szans?

na dziatanie" danej techniki. W
.rodzaju akcji' masz do wyboru trzy

opcje - standardowa. umiej?tnoSci

oraz transformacje. Ostatnia

opcja to zmiana przeciwnika na in-

nego - przydatna przy .masowym"

starciu czy zmlanie lormy jakiegoS

bossa. Do walk naturalnie mozesz

wystawiac po kilku nieprzyjacidt. W
tym celu przedostah si? do zakladki

..grupy potworow" i tarn z utwor-

zonej wczesniejw .potworach' listy

dobieraj odpowiednie formacje.

UMB
Tlo ateny

modyfikowadw menu

.teren”, ludziez na skrdty - we

wlasciwoSciach mapy. W zaktadce

"walka", po lewej stronie, masz

- TVrorienle walkl

Moarermnozn^^oli

spora list? atakdw fizycznych i

psychicznych. Sq to animacje, jakie

widoczne b?dq np. po ci?clu miec-

zem czy rzuceniu jakiegoS czaru.

Kazdy z atakdw jest podzielony na

klatki animacji. Podziat 6w widoc-

zny jestw klatkach na zielonym tie,

zaraz pod czarnym ekranem. Na

wspomnianym ekranie natomiast

za pomocq przycisku .odegraj"

obejrzed mozesz animacj? w

petnej krasie. WyczySc list? i

rozpocznlj budow? nowego ataku.

Najpierw nazwij go jakoS i okresl

jego animacj?w .wybierz animacj?

walki", czyli rodzaj - ci?cie, czar

itp. Gdy juz si? z tym uporasz, z

.rozrysowanego' na zielonym tie

.szablonu" wybieraj odpowiedni

wyglqd poszczegolnych klatek

alaku. Takowego wyboru dokonad

mozesz w pustej ramce nad czar-

nym ekranem. Kliknij nad prawym

przyciskiem i wybierz .edycj?"

Mozesz wybrad numer interesujqcej

Ci? klatki animacji ataku oraz

przypisad mu odpowiedni efekt

dzwi?kowy oraz tzw. .btysk", czyli

barw?. Gotowe. Mozesz jeszcze

okredlid ilu oraz jakich wrogdw razit

b?dzie cios, oraz tym podobne kos-

metyki. Prdcz pierwszej opcji reszt?

radz? zignorowac. Kliknij teraz na

.wtasciwosci" mapy swiata, gdzie w

ramce .edytor losowych potwordw’

ustaw przygotowane wczesniej

grupy przeciwnikdw oraz okresl

procentowo, jak cz?sto natykac si?

b?dziesz na randomowe starcia.

A teraz wytai na map? i walcz!

[Komodo]

Na opinie, pytania, sugestie

odnosnie .Zrob mi RPG-a" czekam

podadresemmailowym

komodo@op.pl.

Krzydkowi "Murion" Chrustowskiemu zebrat si? komplet punktow, wi?c leca do niego bobki Chocobosow w czekoladzie.

Kolejny tytut od Nippon Ichi Software

Po zapowiedzianym niedawno Soul Cradle, NIS

p r zaprezentowalo informacje o pracach nad Grim

*
! . Grimoire. Pierwsze screeny potrafiq zmylic w kwestii

charakteru rozgrywki nowego tytutu na PS2 - wydaje

si?, ze gra jest scrollowanq nawalankq w konwencji

V Castlevanii. O dziwo, po chwili okazuje si?, ze mamy
do czynienia ze strategicznym RPG. czyli jednak z

* " flagowg liniq produktow od NIS. Akcja ma toczyc si?

- Z?mt <
wczasie rzeczywistym, z wykorzystaniem skryptow

Al dla podwiadnych Gracza - malych skrzatow, elfow i

| 4 jjj, ,
innego cieptego tatatajstwa. Przypomina to wszystko

odrobin? Lemmingi - ludziki. chod rezolutne i bitne,

_ . wymagaj? wydawania ci^glych komend. takichjak:

1 ' —f
~ ^ - "utrzymuj pozycj?", "brort si?", "alakuj”, “patroluj

r tft:: Jk- obszar”. "szukaj mineralOw". To ostatnie

polecenie powinno mied pierwszorz?dne

^ znaczenie dla ekonomii poczynari Gracza,

• > M
$: / ktdry. prawdopodobnie, by produkowac nowe at

- magiczne czary, b?dzie potrzebowal Jtjh

jgS
wlasnie pewnych surowcdw. yT

*

= = = = -- •• W Grim Grimoire wcielimy si? w postac ^
'

Lillet Blaw, ktora zostala przyj?ta T

t; do elitarnej szkoty dla czarodziejow

“ umiejscowionej w wielkiej wiezy. Owa

•^L "f. budowla zostaje zaatakowana przez demony ‘^ r’

» f i juz wkrotce pozostaje mlodej magiczce tylko

• _
1 walka o przetrwanie w srogim srodowisku. Pdki

* 3vs# / '** <? co tytul nie ma ustalonej daty premiery nawet

w Japonii.

Sojusz w Ivalice

I
m r

poswi?conych tytulom opartym

na wqtkach FFXIII oraz FFVII, SE
zajmie si? teraz uniwersum Ivalice.

powoluj?c oficjalnie do zycia

"Ivalice Alliance". Co to oznacza dla

I

Graczy? Juz niedtugo dostaniemy

konwersj? prawdziwego klasyka

z PSone, czyli Final Fantasy

Tactics na przenosnq konsolk? Sony! Nie b?dzie to jednak prosty port z Szaraka, o czym zdaje

si? informowad podtytul gry: The Lion War. Dostaniemy przynajmniej dwie swieze profesje

dla postaci (jedna z nich to "Onion Knight"), ulepszonq muzyk? oraz, co najciekawsze. nowe

wspaniate cut-scenki, ktdre zostaty wykonane w cel-shadingu. Zamiast zwyktych erpegowych

"gadaj^cych gldw”, ktdre zrobione byiy w pierwowzorze na silniku graficznym gry. b?dziemy

wi?c ogl^dac FMV przypominaj^ce wysokiej klasy film animowany. W ramach projektu "Ivalice

Alliance" SE przewiduje tez wypuszczenie FFTactics A2, o ktorym na razie oficjalnie nic nie

wiadomo (prawdopodobnie b?dzie sequelem tytutu z GBA), a takze FFXII Revenant Wings,

ktdry b?dzie historic pobocznq do wydarzed FFXII (czyli czyms w rodzaju FFX-2) i zostanie

wydany na Nintendo DS. Revenant Wings ma opowiadac o dalszych losach Vaana oraz jego

J dziewczpcia Penelo, ktdrzy trudnig si? podniebnym korsarstwem. W najnowszym wydaniu

Famitsu zamieszczono pierwsze screeny z walki. ktdre zdradzajq. ze grafika b?dzie wykonana w
'•v 2D, a same starcia przypominajq troch? strategi? czasu rzeczywistego. Przyjdzie nam kierowac

3 postaciami i wydawac im polecenia stylusem, tak jak kursorem w grach taktycznych z peceta.

M Ciekawe b?dzie okreslanie pola razenia zakl?c magicznych przez rysowanie okr?gdw na ekranie

0' dotykowym konsoli. Pdki co to wszystkie nowinki, czekamy na dalsze informacje ze swiata Ivalice!

Persona 3: Fes
Atlus obwiescilo skosnookiemu swiatu zblizajgcg si? wielkimi krokami premier? dodatku do

-Persony 3! Taka rzadko spotykana w Swiecie konsol gratka zaszczyci juz w kwietniu posiadaczy

PS2. Do wyboru bqdg dwie wersje rozszerzenia: dysk z samym dodatkiem, dla tych Graczy, ktdrzy

. . , .
juz zakupili petng wersj? tytutu, lub cata gra w wersji rezyserskiej, dla tych, ktdrzy tego jeszcze nie

^ f * zdqzyli zrobic. Atlus obiecuje dodanie 30 godzin czasu zabawy (po tym jak zabijemy ostatniego

{
bossa w gtdwnej linii fabularnej). Oznacza to wi?c dodatkowy poziom trudnosci. nowe questy,

wydarzenia, wi?cej animowanych cut-scenek, 23 nowe Persony, opcjonalne stroje dla postaci

czy system syntezowania broni, a takze prawdziwe zakonczenie catej historii! Uff! To b?dzie

A bombastyczny prezent dla wszystkich milosnikdw serii. Pozostaje tylko zastanawiac si?, czy firma

zdecyduje si? od razu na wydanie rozszerzonej wersji rezyserskiej na rynku amerykartskim?

Wydaje si?, ze tak, bowiem premier? angielskiej wersji Persona 3 przesuni?to oficjalnie z lutego

na czerwiec 2007.

Szybkie MP i pot?zny or?z

(tylko Normal i Hard Mode):

Potrzebne do tego s?: Creation Gem • do

zdobycia w Lezard's Tower; Fairy Bottle

(Normal) lub Manual of Resurrection (Hard)
’ r

'jL

Daj Valkyrie Creation Gem i transmutuj

przy jego pomocy jeden z pozostatych

przedmiotdw w Orihalcon, a nast?pnie

Orihalcon w Creation Jewel. Creation

Jewel pozwala na najwyzszy poziom

transmutacjl. Przyktadowe jej

wyniki to; Broken Spear • Crimson

Edge; Broken Armor - Glare

Sword; Broken Bow - Cranequin-

Crossbow; Broken Blade - Glare Guard;

Book of Everlasting Life - Icicle Sword

W 6. rozdziale Orihalcon pojawia si? yia
tez do kupienia w sklepie za 100.000 /ra

MP. Przy uzyciu Creation Jewel mozna

go teraz transmutowad w mlecz Gram,

najpot?zniejszq brori przed Seraphic Gate.

, J

Krzysiek “Murion" Chrustowski [*2pkty]
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- „[...] Witam serdecznie! Mam pytanie

/ |

dotycz?ce ustugi Xbox Live, a

mianowicie chodzi o rejestracj? pod

zachodnim adresem (UK, US itp.). Kobieta

w centrum pomocy technicznej Xbox 360

powiedziata, ze jest to nielegalne (?) i moze

si? co? stab z konsol? (?), ze zostanie przez

Microsoft zblokowana, strac? gwarancj? i takie

tarn. Szczeniakiem nie jestem (37 wiosen)

i nie kupuj? slepo wszystkiego, co ludzie

opowiadaj?, wi?c chc? si? upewnib. Prosz? o

Mirek, e-mail

"[•••] Witam serdecznie redakcj?

WfetMlBII PE spbinionymi jak zawsze

zyczeniami, tym razem

noworocznymi. O tak, nadci?gn?f nowy rok,

nios?c ze sob? zmiany zarbwno w naszym zyciu,

jak i w Swiecie techniki. Spodziewalibmy si?, ze

b?dzie to rok ciekawy z racji zaistnienia nowej

generacji konsol. Rok poprzedni byt swego

rodzaju kulminacj? mozliwoSci oraz popularnoSci

obecnej generacji sprz?tu, ktbry powoli przekazuje

paleczk? w wybcigu swoim nast?pcom. W tym

miejscu warto by si? na momencik zatrzymab

i pomyblec nad niektbrymi kwestiami, gdyz

wspaniale maluj?ca si? przyszloSb nowych

systembw nie jest dla mnie taka dobra. Juz teraz

zdradz?, ze mam ochot? ponarzekac.

odczuwam juz takich emocji, jak w
przypadku PlayStation. Wiem, ze

to troszk? przesadnie, ale prawd?

jest, ze kolejne systemy s? jedynie

okresami czasowymi mi?dzy hoss? I

a bess? firm Sony oraz Microsoftu.

Wiadomo, ze wszelcy Gracze rzuc?

si? na te sprz?ty jak gfodne wilki,

gdyz do takiego zachowania nas

przyzwyczajono. Z czystym sercem

przyznajmy, ze nowa technologia

zeruje na duchu poprzedniczek.

Patrz?c na faktyczne osi?gi PS3,

maj?c w tie wielk?, legendarn? moc

505 procesorbw 40-rdzeniowych w
technologii HT (whatever), konsola

wypada marnie. Juz stysz? te gwizdy

oraz szepty w ttumie pod moim

adresem. Przeanalizujcie sobie skok

poziomu wykonanla gier z ostatnich 5-6

lat, a zobaczycie, ze slawetna PS3 czy

tez Xbox nie szokuj?. Nie oszukujmy

si? - skoku takiego jak mi?dzy

konkretn? odpowiedz. [...]"

HIV: Ujmujqc to najbardziej dyplomatycznie,

rejestrowanie konta na zachodni adres nie

jest zakazane. Microsoft nie banuje takich

konsol. sprzpt sip nie psuje, gwaranqi sip nie

trad, Panie obslugujqce Xbox Helpline Polska

sq niedointormowane i czpsto przekazujq

intormacje sprzeczne ze stanem faktycznym,

ale na to nic i

>
HIV: Swi?ta, ?wi?ta i po Swi?tach.

Nawet si? nie obejrzafem, jak

dossalem si? do PS3 oraz Wii.

Start obu tych systemow okazaf

si? nieziy, ale i nie powalaj?cy. Ot,

ciekawostka dropsa, ale zeby si? napalab

i wys?pib rent? babki - nie ma mowy.

Pisz? o tym, pragn?c podkreslic, ze

360-tka rozbujata si? na tyle, ze w ogble

nie rusza mnie fakt wyplucia na rynek

rzeczonych konsol. Bo najwazniejsze s?

gry i dopbki nie b?d? powalac produkcje

na konkurencyjne platformy, b?d? m?czyt

X-a. Oczywibcie konsole potencjat maj?,

ale dajmy im czas na rozkr?cenie si?.

Wyczekuj? nowego Tekkena na PS3,

wyczekuj? fajnych gier na Wii, ale pbki co

katuj? 360. Nie jestem odosobniony, jak '

widab - w listach pojawia si? sporo pytart '

nt. nowych konsol, kr?cicie si? w miejscu,

walczycie z myblamL Czy PS3 jest warta J

pieni?dzy, jakie krzyczy za ni? Sony

(oczywibcie pod k?tem marcowej premiery

i spodziewanej ceny na poziomie ok. 2500

zt)? Ano nie jest. Czy PS3 jest mocniejsza
\

niz 360? Nawet jesli tak, to nieznaczne, >

jak wnioskuj?. A juz na pewno nie *

rozwala 360 teraz i nie rozwali przez kilka t

kolejnych miesi?cy. Gdzie zatem podziaf

si? rok poslizgu mi?dzy premierami ,

tych systembw? W przypadku Wii cena
f

rbwniez zostala przesadnie wywindowana.'

Tak to juz jest - nowy sprz?t jest drogi. i

Wszak X360 kosztowat ok. 2K na starcie,
'

a obecnie... Obecnie „troszk?" mniej:). 'j

Gorzej wygl?da kwestia cen gier i mam ,

dla Was zte wiebci - s? one nie do «

przeskoczenia w oficjalnej dystrybucji.
‘‘

To nie polscy dystrybutorzy winduj? ceny,

lecz wydawcy. Microsoft nie chce slyszec

o obnizce cen, Nintendo ma Polsk?

gt?boko w powazaniu, za? Sony wyst?puje

z pozycji monopolisty na dobr? zabaw?.

Mam nadziej?, ze Gracze wlepi? co

niektbrym zbfte kartki. Wiecie, Janas tez

chciat dobrze... (...) Obserwuj? wzmozon?
korespondencj? od kobiet. Czyzby
wyzwalaty si? one z mentalnej niewoli? Do
dzieta, dziewucfiy! d[*_*]b Zegna si? HIV

..przegrany", maj?cy ambitne plany.

iporadzp. Musisz jednak

wziqc pod uwagp, zejakjuz zarejestrujesz

konto np. na UK, to wprzysztosci nie bpdziesz

mogl przeniesc konta na Poiskp. Ale czy ma to

jakiekolwiek znaczenie... ? te niby dashboard

bpdzie w naszym ojczystym jpzyku? Ja tarn

wolp dashboard tv j. angielskim i basta.

Okres zycia sprz?tu dzisiejszych czasbw

przypomina zegar, ktbry wykonuje obrbt wokbl

tarczy i rozpoczyna ten ruch od pocz?tku. Obecnie

ten zegar dobiegl do godziny dwunastej i swbj

bieg rozpoczynaj? nowe systemy 3 gigantbw.

Caty ten cykl byl dobrze zaplanowany, aby

naktonib nas do wymiany i dalszej konsumpcji.

Patrzgc na nowego Xboxa czy tez PS3 nie

i „[...] Mbj kumpel kupit z konsol?

i)
j

gr? Viva Pinata. U niego dziata jak
'

nalezy (polska wersja j?zykowa),

©
"[...] Promocja X360 rz?dzi! LCD i

)
pani "do towarzystwa" w wi?kszo?ci

: Empikbw to niezle warunki do

grania. Jedna z part zaproponowala mojemu

koledze partyjk? w DoA 4. On, chob nigdy

na Xboxie nie graf, dorwat pada mysl?c, ze

> zwyci?stwo juz jest jego. Jednak wkrbtce

i
okazato si?, ze pan! nie tylko stoi przy

.i .<£, X360, ale tez gra na nim! Pokazafa kilka

oVv 'P*
widowiskowych combosbw i kolega odszedt

od standa przegrywaj?c 0:2. Potem wspblnie

stwierdziliSmy, ze nalezy opuscic Empik.

Myszaq: Blqd. Trzeba bylo zagadac, zeby

nauczyla Was paru trikdw. One to majq

zakontraktowane. Bankowo. HIV ml mowil.

Druga sprawa : Moglibyscie zrobib jakis

duzy artykul porownuj^cy wszystkie

konsole nast?pnej generacji? Nie chodzi

tylko o specyfikacj? sprz?towq, ale ogblnie

zarys platform, przysztosc, jaka si? rysuje,

prezentacje flagowych gier, w kortcu

dystrybucja, jakosb serwisu, ogblnie duza,

rzeczowa ilosc informacji. Jesli nie teraz,

to w niedalekiej przyszlosci. Wielu jest z

pewnosci? Graczy takich jak ja, ktbrzy nie

wiedz^, ktorq z nowych platform wybrac. [...]"

Janek z Lodzi, e-mail

OPI\NOHW6
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tak naprawdp nie stanowi prawidlowych

proporcji i nie wiedzied czemu zdobyla

takq popularnoii na rynku PC. Kontynuujqc

moje wywody na temat monitordw LCD,

zapomniatem ostrzec Was o ..promocjach"

w supermarketach. Tam bowlem mozna

kupld dose spory telewizorLCD w niskiej

cenie. okoto 3000 zt. Niestety, w tym

przypadku atrakcyjnajestjedynie cena,

chod nie ma tu reguty. Telewizory w
promocjach to najczpSciej bardzo slabe

modele, ktbrych parametry dalece odbiegajq

od tego, co oferujq dobre LCD TV. By6

moze tv markecie obraz takiego TV wydaje

sip dobry, jednak jest to osiqgnipte przez

wyzylowanie do maksimum ustawieh

kontrastu i wszelakich innych „poprawiaezy

"

obrazu. tak aby skusid do zakupu naiwnego

klienta. Taniutkie LCD TV majq slabe

matryce i parametry, w efekeie smugi tv

obrazie nie nalezq do rzadkosci, bieljesl

niebieskawa lub nawet lekko zdlta, a co

najgorsze - czerri jest szara, przez co np. tv

Gears of War (przyklad ciemnej gry) malo

co widad. Na przyklad pierwsza scena

intro, tv ktdrej Marcus wydostaje sip z

wipzienia, przypomina jednq wielkq czarnq

plamp, jakby TV byl zupelnie wytqczony.

Zgroza. Na dodatek tv markelach czpsto

promocyjnie oferowane sq modele TV
poprzedniej generacji, ktdre od obecnych

produktow danej firmy rdzniq sip znaeznie.

Tak wipeja osobidcie polecam Warn

dobry panoramiezny monitor LCD - bpdzie

nieco mniejszy niz taki telewizor, no ale

przynajmniej po wejsciu do ciemnego

pomieszczenia, bpdziecie mogli z niego

wyjdd:).

a na mojej konsoli nie. Dlaczego tak si?

dzieje? No przeciez ja zwariuj?! [...]”

HIV: Zamiast wariowad, tv dashboardzie

udaj sip do zakladki System, wybierz

Console Settings, nastppnie Locale i wskaz

Poland. Teraz Viva Pinata (I wszystkie inne

zlokalizowane gry) uruchomi sip wpotskiej

wersjijpzykowej. Proste, hp;)?

Myszaq: Mowisz i masz. Sprawdi obszerny

RING, gdzie cala ekipa z Sokolskiej rzucila

sip na najnowsze maszynki, wywalila

kosz na smieci i obkleila sip tadmq. Same
rzeczowe informaeje!A dla leniwedw, w
skrdcie: warto miec teraz X360, na Wii

chodzid do kumpii, a PS3 bpdzie warto

miec... za jakid rok. I co, mydlisz, ze

zdradzilem Ci catq tredc wspomnianego

artykulu? Przekonaj sip. Pllz, inaezej

Scierwus mnie zatlucze...

- "[...] Witam Szanown? Redakcj?.

{ Mam tak? mat? wqtpliwobb... JeSli

• kupilbym X360, to czy mozna

byloby podl?czyb go do monitora LCD
SyncMaster940BF? Bardzo mnie to ciekawi,

gdyz jeSli mialbym tak? mozliwosc, to

zaoszcz?dzilbym na kupnie jakiego? TV

z HD... MySI?, ze sporo osob w naszym

pi?knym kraju tez ma taki pomyst. Mozecie

rozwiab moje w?tpliwosci;)? [...]"

Konrad, e-mail

Kontakt: listy@psxextreme.pl

,

tel. 0696 131 258, a takze listy na adres

Redakcji (z dopiskiem: "LISTY”).

otrzymuje:

Dowia „Mroczek" Mroczko, PawJowiczki

HIV: Dwa kolejne listy traktujq o zjawisku

wychodzenia konsol z undergroundu.

Zapraszam do zapoznania sip z ich tresciq.

Bandit: Ten monitor ma proporeje 4:3, nie

jest to panorama. Co prawda przy polqczeniu

monitora LCD z Xboxem 360 kablem VGA
w ustawieniach konsoli mozna wybrad takq

rozdzielczodd. ale niestety wyglqda ona

dodd dzlwnie w akcji - gry sq rozciqgniqte

wpionie. Prawdq jest tez, ze rozdzielczodd

1280x1024 (czyli natywna dla Twojego LCD)

(hot chfInie bym to utr/nih).

Hire, Worsiow - ton-tosei, nie polrafie, niestety.

Ciopo, Oiono* - jestet power? Proponujp C sprawdiH to doldodnie, co byi

dp nie przejedml.

Arkodio, (helm - dobae G radip: idejmij PS3 z porapelu. Szkodo okno

i konsoli:).

Jonii, Bydgoszcz - woke iarty, story!

. „[...] Jestem Wasz? czytelniczk? od

sS samego poczgtku. lecz pisz? do

J Was pierwszy raz - pomyblatam,

i czas si? ujawnib:). Pisz?, poniewaz

XBOX LIVE W P0LSCE



Jokub Wolny
|

konsoia Microsoftu. Zyczp sobie i

wszystkim czylelnikom PE, aby podobne
ciqzardwy jezdziiy po kazdym miescie w
Polsce jednoczeinie. Wszak taka forma

reklamy jest najbardziej opiniotwOrcza,

ze sip tak wyrazp. Pamiptacie Project

Gotham Racing 3 w teiewizyjnym spocie?

Coz, przedstawiona grafika trochp

odbiegaia od rzeczywistej.j. Czekamy na

wipcej konsolowych salondw gier oraz

„nowoczesnych Wozdw Drzymaly';).

SWIETA, SWIETA I PO...

, "[...] Mikotaj, oprdcz kolejnej

‘Ja
'.

kolekcji m?skiej bielizny i—

'

perfum. sprawil mi prezenl

tak zajedwabisty, ze m?ska potowa

Czytelnikow tej gazety mogtaby tylko o
Ti pomarzyc. Moja dziewczyna dostata

PSP! Dla mnie szok. Dla niej rdwniez

byto to zaskoczeniem. Nigdy ja to nie

interesowato. Zawsze byla zazdrosna

o to, ze gdy ona oglqda "M jak Mdlito"

b^dz wpadly jej kolezanki na pogaduchy,

ja se szpilam na tym udajgc, ze jestem

w temacie. Co teraz? Dotychczas z tej

zazdrosci czasem podbierata mi konsolk?,

zeby pograc w "balonika” (LocoRoco),

a teraz... ma to w komplecie. Mikotaju!

Jestes wielki! Teraz musz? tylko znalezd

.

jakqd wspdlnq gr?, przy ktdrej b?dziemy

mogli sp?dzad wolny czas i b?dzie prawie

jak w niebie! Zegnaj "M jak Mdlito”.

Zegnajcie kolezanki. Witaj game sharing

na dwoje!

Myszaq: I byiaby to kolejna wzruszajqca

historia, pelna kwiatow, zachwytu i

stylistow TVN-u. gdyby nie...

PS. Od momentu pisania tego listu min?to

3 dni i... dostalem kosza! Po ponad 2

latach. Dlaczego. pytacie? Podobno

HIV: Kietbie we tbie? (...)

Zapraszam do lektury.

Oczywiscie zachowano oryginaln^

pisowni?.

..CHCIALBYM SIE ZAPYTAC JAK MOZNA
PODt^CZYC X-BOX-A 360 DO KINA DOMO-
WEGO ALBO WIEZY BO TE KABELKI Sf\

Zt^CZONE!!!”

„od niedawna mam PS2 i jeszcze paru

rzeczy o niej nie wiem. jeszcze kilka miesiecy

temu nie wiedzialem gdzie jest R3 i L3:)"

„GRam na XboxLive pod gametargiem
*****

i z tego powodu moglibysmy rowniez razem

pograc jesli bys mogt to wySlij mi wiadomosc z

Twoim gametargiem"

,.Mam jedno pytanie czy wszyscy redaktorzy

sa nienormalni?"

„witam. kiedy nastepny extreme party ...?

niestety nie mialem okazji jeszcze tarn bye, bo
troche daleko mam do was (gdansk) jak czytam

relacje z ex party to az mnie tarn ciagnie do

was. niezla jazda tarn odchodzi jak czytam.

opisz kazdego z was w jednym lub dwoch
slowach ... pozdro scier :D hiv .star in ireland i

reszta redakcji :D. ps. gamera pykaj

w symulatory kolejowe :D”

„mam pewne stwierdzienie i tak pewnie nie

odpiszesz . ale kit a wiec sluchaj psx extreme to

juz nie ten sam psx extreme kiedys byliscie lep-

si ,i tyle dlaczego?? to wy powinniscie wiedziec

sami konsoly sie wypalaja ps3 to smiech na

sali. Teraz powinny sie nazywac kompsole ale

wy itak nie napiszecie zlego slowa na ps3 bo

byscie zniechecili czytelnikow a co za tym idzie

dostali po d*‘ie czyt. po kieszeni przemyscie
I

pewne sprawy i zmiencie sie swoje podejscie
' bo jak nie to wpadne do tej redakcji i

•—v bedzie mortal kombat. odp jak masz
odwage"

't.Vi

dwoma pierwszymi PS-ami nie uswiadezymy.

Kolejne konsole, oznaezone weigz ikonami konsol

milowych, sa multimedialnymi maszynami. ktorych

polezna moc sprawi. iz granie zaeznie si? zatracac

po$rdd roznych funkcji sottware'owych oraz

hardware'owych. Oczywiscie nie do konca, lecz nie

t?dzie juz blyszczec niezym gwiazda polarna na

bazchmurnym niebie.

H: Cos w tym jest, jednak nie sqdzq, aby
tniliwosci multimedialne przyemily podstawowq

I Mcjp konsol - granie. Jasne, przy okazji, tak

I mltnochodem mozna zapodac na PS3 tenomenainy

I sideshow ze zdjpciamiz wakaeji, obejrzec film

|
HDzapisany na plytee Blu-ray. posluchac muzy,

|

Of tez iyknqd caly sezon ..Prison Break ", ale nie

tojmy sip zwariowac. Ja na ten przyklad dzipki PS3
r Stzygnowatem z planow kupna nappdu HD-DVD
[
ddiBO-tki. aezkolwiek gldwnie z uwagl na aspekt

Qmmiczny. Bo konsola sluzy do grania!

M6j list lekko si? rozrdst. Chciatbym ponarzekad

wl?cej (wszyscy to lubimy), wi?c ch?tnie

napisalbym ci^g dalszy w kolejnym lidcie.

Pozdrawiam serdeeznie. [...]"

Dawid ..Mroczek” Mroczko, Pawtowiczki

H:Skoro masz na to ochotp - nie krqpuj sip.

mplsz. A nuz bpdp mial dobry dzieh i opublikujp

'<Tn6l kolejny list na iamach PE A teraz. .. wypatruj

Ssionosza. gdyi dostarezy Ci nagrodp.

5 stanowisk z konsolg i zawieszonymi

na scianie telewizorami Sony Bravia o

przekgtnej ekranu wi?kszej niz moje okno
w salonie. Jedyne, co mnie dziwito, to

podejrzanie mata liezba "zwiedzajgcych”,

raptem par? osdb. Niepewnie si?gnqtem

po pada - w obawie, ze obudz? sie zaraz

u boku mojego stonka (:*). Lyknqtem

na poczqtek FI, nast?pnie MotorStorm

i Genji. Rozwalil mnie obrazek babci,

ok. 60-letniej, graj^cej w MotoStorm z

wypiekami i szelmowskim udmieszkiem.

Podsumowujqc, tak oto (mniej wi?cej:)

wygl^dal mdj pierwszy kontakt z

PlayStation 3. Organizatorow mog?
pochwalic za fachowq obslug? (niestety,

wszystkich tajemnic odnosnie PS3 nie

chcieli zdradzic;) i zganid za kiepskq

reklam?. [...]" ???, e-mail

HIV: O He salon gier na bazie 360-tek to

zadna nowosC. tak objazdowa ekspozycja

Sony rzqdzi. Dlaczego pojawila sip

taka iniejatywa teraz. kilka mlesipcy

przed launchem systemu w Europie?

Choc ofiejeie z polskiej dywizji Sony nie

przyznajp sip do tego. naiezy zaktadad.

ze postanowili walczyd o kllenta z

wyprzedzeniem, majqc na uwadze.

jak bardzo panoszy sip w Polsce nowa

I bytam na wczasach w gorach i wraz z moim
I chlopakiem natkn?lismy si? na nietypowy

I salon gier. Nietypowy, gdyz zamiast

I zwyczajnych salonowych automatow byty (i

I tu uwaga!) Xboxy 360 podt^ezone pod HDTV.

I Bylismy w szoku, ze takie cos juz u nas jest.

I To bardzo dobra wiadomosd dla tych, ktorych

izie nie stac na konsole nowej generaeji,

I a zwlaszcza na odbiornik HDTV. Koszt grania:

I 5 zeta za godzin?. Jesli ktos natknie si? na

I taki salon z PS3. to konieeznie dajcie znad

I na tamach PE. Pozdrawiam catg redakcj?,

I odwalacie kawal super roboty. (...) PS. Salon

I znajduje sie w Zakopanem na gdrnym koncu

I Krupowek. [...]" Dagna, Szczecin

SPOTKANIE Z PS3
.,[...) Witam:)! Pewnego pi?knego

5 dnia w srodku grudnia udatem si?

ze swojg drug3 poldweczk^ do kina

I do jednego z centrdw handlowych. Jednak

I juz w polowie drogi zacz?ta mnie przyciqgac

1 do siebie jakas olbrzymia sita. Sam nie

ti jak to si? stato, ale nagle wyrosla

przede mnq wielka, 20-tonowa ci?zarowa z

I przeslicznej urody napisem PlayStation 3.

I Jak zobaezytem otwarte drzwi i schodki do

I srodka, poezutem jak Izy szcz?scia splywaja

ni po policzkach:). Wewn^trz znajdowato si?
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niesrodzianke..

I mLUJt DZlEti.
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MAZ-UTE Me..

MO cZt$C, 2J\K JE5TEM.
STAR MNIE DO POMOcY

(mieo poznrc . ..Bigs/)

TETdc/

^ VIOC/s/,

fit/'

DOBRA ROBOTA PSIMKO.

REcKA FFXII IDZlE Dim MNIE.

nie pasujemy do siebie. Czyzbym lubil inne

gatunki gier?" Marek B., Warszawa

M; Mam kilka spostrzezen. Po pierwsze

- moze gdyby zamiast PSP bylo BMW albo

chociat S-R-E-B-R-O wpostaci naszyjnika,

Twoje losy potoezylyby sip inaezej? Po drugie

- kobiety chyba jednak nie za bardzo czaja

idep miniaturyzacjl (gdyby dostala PS3.

ktdre jest najwieksza i najeigisza konsolg

w historii, pewnie bylaby z TobQ... chociaz

tydzieh dlutej. Zawsze cost). Po trzecie

- nadal wierzysz w Swigtego Mikolaja?

A w bociany i kapustg? Hmmm. moze w tym

lety problem?

PADAWAN
I

„[...] Hej! 4 lata temu wpadtam

przypadkiem na chlopa, ktory

okazal si? pasjonatem gier

konsolowych. Pocz^tkowo cob tam

opowiadal, ie nie wyobraza sobie byb z

babq, ktbra nawet w minimalnym stopniu

nie skoncentruje swojej uwagi na tym,

co jg otaeza (pomijajqc wszelkie kobiece

zajawki:) i nie zrozumie, ze przeciez mamy
rok 2002. No I tak. Pami?tam, ze wst?pnie

stawiatam opor. bo nalez? do tego gatunku

ludzi, ktorym jesli nie wychodzi cos od kopa,

szybko rezygnujg. Jednak dzi?ki cierpliwobci

i pomocy mojego Jade (;) dawatam rad?.

Jednak bardzo ostroznie - si?gatam tylko

po jakieb ..bezpieczne" paltformowki.

Moim pierwszym ukonezonym tytutem byt

Oddworld 2. Koto nosa przechodzily mi

pozycje (mysl? o Halo, Sprinter Cell...), do

ktbrych potrafitam wrbcic dopiero wtedy,

kiedy przebitam si? przez stereotyp, ze

tylko gry platformowe sg super. Przetom

nastat, kiedy w styezniu ubiegtego roku

wyszedl Resident Evil 4. My w tym czasie

dysponowalibmy 2 konsolami: Xboxem i

PS2. Ten drugi pojawil sie u nas w domu

przede wszystkim dla RE4 i - z tego co

pami?tam - dla MGS3. Jade w tym czasie

rozpracowywat zwieSrtiaczone zombiaki na

duzym, 1 00-Hz TV w duecie z Playem, a ja

przeprositam sie z Xboxem i na 1 4-calbwce

skoriezytam swojego pierwszego w zyciu

Dooma (3). Po tych wszystkich Prince'ach,

Ratchetach, Jakach i Conkerach byta to

powazrta odmiana:). Do tego stopnia, ze jak

polegt Doom 3, gry FPP-y zacz?ty rzqdzic.

Wrbcitam jeszcze do Project Snowblind, a po

wysypie takich pozycji jak Half-Life 2, Call of

Duty 2, Black, a nawet Sniper Elite (ale to w
kooperaeji z sisiorem:), zacz?ly si? wojny o

pada. Nasz dom przypominat jakgb parodi?,

szczegblnie ze nie mamy po 15 lat. Mbj brat

nawiadomobb, ze wlasnie wracam do Halo,

stwierdzil: „Wzi?tabys si?, babo, za zycie..

.

HIV: Czytajgc Twdj list bawilem sip swietnie.

chichralem pod nosem. At do tego momentu
- bowiem uSwiadomilem sobie, ze taka baba

to skaranie boskie:). Zresztg jut kilkakrotnie

przedstawialem wizjg kobiety. ktora w
domu nic nie robl. tylko gra. nawet o siebie

H: Moja teoria brzmi tak: nie wszyscy musza

sip znac na wszystkim. Ja na przyklad

odpuscitem sobie w pewnym momencie pogon

za informaciami nt. pecetowego sprzgtu,

uznajac je za zbpdne. Obecnie wolg spgdzac

wolny czas biernie. nit czytajacjalowe

inlormacje. Slarzejg sip...?

NAWROCILISCIE MNIE!

til HI BALTHlEP.
DAT SPOKOJ
Nl£ TERAZ...

HOnHUR
Zadanie konkursowe skierowane jest przede

wszystkim do statych Czytelnikow PSX EXTREME,

w szczegolnosci dla graezy pilnie sledzqcych nasze

werdykty. Jesli drag? eliminaeji zainteresowanych

tym konkursem powi?zemy je szcze z nagrodami, to

okaze si?, ze skierowane jest ono dla fanow kons'ol

Microsoftu. Najpierw jednak pytanie: jaka gra na
°

konsol? Xbox dostata najwyzsz? ocen? w historii PSX

EXTREME? Nagrodami s? koszulki Xbox 360 (sztuk 5).

Na odpowiedzi czekamy do kohea lutego.

i „[...] Zaczn? standardowo - jestescie

super, konsole od zawsze u mnie

I
rzgdzg, zbieram Was od dawna...

w odniesienlu do mojej zony, ktbra zazwyczaj

nie ma czasu na granie. ale sporadyeznie lubi

szarpngb na PSP w LocoRoco. Otot ladujg

baterip w PSP na ok. godzing grania. zab

ladowarkp skrzptnie chowam. Hlehlel

6 lat temu weszlibmy w XXI wiek, ktbry

wrzuca nas w zupetnie inng rzeczywistosc

i wyobrazenie o bwiecie, jakie moglibmy do

tej pory obserwowac lub wyezytab z ksigzek.

Technologia cyfrowa totalnie wkrada si? we
wszystkie dziedziny zycia, a jednak niektorzy

moi rowiebnicy zdajq sie zupetnie tego nie

pojmowac, tak jakby to byto jakies s-f. Moje

kolezanki potrafig spoglgdab na mnie jak na

debila, kiedy zaezynam si? nakr?cab jakims

tytutem, usilnie je przekonujgc, ze sg ciasne

myblgc, iz gry sg dobre dla matolatow. Niby

kazda uwaza si? za wyksztatcon^, inteligentnq

osob?, bo studia skonczyty i sg Pro, ale na

przewijk? na temat HD Ready potrafig sie

tylko zapytab, czy ten termin oznaeza, ze TV
ma wbudowany dysk twardy:)... I wszystko.

Pozdrawiam i catuj? mocno! [...]" Aga, e-mail

przedom gtp video "Street Fighter 2 1 Ghouls’n Ghosts' typo plug S r

ploy. Nowo, nieroipokowono. Ceno: 20 zl. Spizedom konsolg GOA -

zeslow akresoriow 7 w I" firmy Big Son. Cono: 200 zl.

Kontakt: tel. 0 788 81 9 731 lub 0 503 331 304.

Spnedom konsolg P52 + MC 8MB * 2 pady t gry. Com: ok. 450 zl

Spizedom rowniez komputor CommodMe 64 * mogneloloo * gry.

" ‘
'

ly. Cona. 1 50 zl Kontakt: tol. 0 697 675 975.

Sprzedom konsolg PSP Gigo Pork lirmwore 1 .5 * gry. Ston BOB.

MozliwoK odbioru osobislegom lerenie Krukowo lub 8zeszo«o. Ceno

do uzgodnieniu. Sprzedom grg no konsolg PS2 - Resident Evil 4 limited

L Metal Edition. Stan BOB. Cono: 99 zl. Kontakt: tel. 0 661 151 562.

Zomienig konsolg PS2 Slim t MC BMB * gry: Tony Howk's Anseriion

Westland i GT4 (potysowana), sign BOB. no konsolg PSP lub OS

: Metroidem) Kontakt: tel. 0 514 380 122.

Sprzedom gry no konsolg Xbon; Conflict Vietnam 20 zl. Indiana Jones

j

- 30 zl. Time Splinters 3 - 40 zl. Do kozdej gry film DVD gratis

Kontakt. tel. 0609 677 573.

Sprzedom gry: Block (Xbox. 3xA, stun ideolny) - 79 zl, Metal Gear ACID

(PSP, 3xA, ston ideolny) • 79 zl, SSX Tricky (PS2, 3xA, ston ideolny)

40 zl. Kontakt: tel. 0 889 274 984 (dzwnX po 15).

Sprzedom gry no kasolg PS2: MGS 2 - 35 zl. MGS 3 - 40 zl. Onimosha

Blode Warriors - 25 zl oraz Tenchu Wroth o( Heven - 30 zl.

Ceno zo eolose: 1 10 zl. Kontakt: tel. 0 667 289 300.
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I Kurde, co ja gadam, otdz nie! To moze po

I kolei. Rok temu po dtuuugich prosbach

1 (czyl. m?czeniu;) dostatem na Gwiazdk?

|
PSP. Z miejsca zakochatem si? w tej

I maszynce i zaczglem interesowac grami,

I scenq homebrew, ogdlnie wszystkim

I zwiqzanym z moim nowym nabytkiem.

I Oczywiscie nie chcialem pozostawac z

I tym sam, wife zarejestrowaiem si? na

I kilku forach, najednym z nich zostajgc

I do dziS, piszqc do jedynego polskiego

I maga o PSP. Dodatkowo zaczftem

I szukac jakiegos czasopisma o grach.

o by tam bylo troch? informaeji o mojej

I kieszonsolce. Pech chciat, ze jako

I pierwsze do moich tap trafito PE. Pech,

I bo od tej pory co miesi^c 8 zl wyfruwato

z mojej kieszeni... Musz? przyznac, ze

I kupowatem Wasze pisemko tylko dla

I kaeika Pocket (siema KiluSHIV:), malo

I mnie interesowaty inne dziaty. Kolejnym

I zdarzeniem w moim zyciu, nawracajgcym

e na dobr? drag?, byt zakup gry

I Tekken: DR. W PE zauwazytem opisy

I postaci, wi?c jako ze dawno nie gratem,

I co by sobie form? przywrdcic zaczgtem

1 zbieraC archiwalia. Majqc juz niemat?

I stert? magazyndw, zaczqtem przeglgdac

1 zawartosc... i od tej pory catkowicie

I zmienilem si? w konsolomaniaka.

I Zadnego gl?dzenia o wymaganiach

I sprz?towych, dr?twych, niby-Smiesznych

I tekstow, tylko czysty humor od totalnych

1 maniakow dla totalnych maniakow...

I Od chwili przeczytania numeru 101

1 marz? o Xboxie 360, Dead Rising,

I GoW, Viva Pinata, TDU, PGR3, CoD3
I oraz wielu, wielu innych smakowitych

I tytutach. Juz zaczqtem sprzedawad

I podzespoty PieCa, co by mi tylko do

1 Netu i Fotoszopa starezyl, a po £wi?tach

w moim domku spodziewam si? nowego,

I bezowego mieszkarica;). Slowem:

1 nawrociliscie mnie i dzi?kuj? Warn za

I to bardzo! Mam nadziej? bye kiedyS taki

I jak Wy... Chociaz po gt?bszym namydle

| stwierdzam, ze wol? zostac normalny;).

Kajetan, Katowice

I HIV: Zaczgled dosyc nietypowo

I - od handhelda. Nietypowo. gdyz

I PSP kosztuje znaeznie wipcej niz

I staejonarna Czarnula. Ale to dobrze,

1 wszak wynik idzie w dwiat. Niedawno

I moj brat przymierzat sip do kupna

1 nowej karty grafieznej do PC. Of,

I zgtupiat na starodc. Wybilem mu to

I z gtowy - wkrdtce pojawig sip nowe
I karty z DirectX 10, a zatem trza bpdzie

I nie tyle zmodemizowad kompa. aby

I smigal, co raezej wymienic na nowy.

1 Tzw. ..sensowna" konfiguraeja bpdzie

I kosztowac ok. 2.5K + monitor, czyji

I rdwnowartosd nowej PlayStation 3 tub

1 2 nowych Xboxdw 360:). Na szczpscie

I minpty czasy. w ktdrych trza bylo sip

I konkretnie wykosztowad. aby moc cod

I dlubad w Photoshopie. Graj zatem, graj..

UMYSt KODERA
_ '[...] Czytajfc najnowszy numer

f \

PE natkn?lem si? na Twojq

•
I
odpowiedz na list

pewnego Czytelnika, ktdry

ma zamiar w przysztosci

zostac programistq. Sam
powaznie si? nad tym

zastanawiatem, wi?c

postanowitem napisac

tego maila. Jestem

dopiero w I kl. liceum

i z programowaniem

mam stycznosci

tyle co na lekcjach

informatyki, a wi?c

niewiele. Jestem

co prawda w klasie

mat-inf, ale zarowno

przedmioty sciste, jak

i informatyka troch?

stabo mi id^. I tutaj

zwracam si? o Twojg

pomoc. Czy mdgtbys

mi powiedziec, co

powinienem robic teraz,

zeby dostac si? na dobre studia

programistyezne albo zeby zatapac w koheu

programowanie? Bardzo by bylo pomocne, gdybyS

mogl mi poradzib, jakiego j?zyka programowania

powinienem si? zacz?6 uezyd na poczqtek, z jakich

poradnikow korzyslac (te, ktdre znajdywatem do

tej pory, byty beznadziejne) i najlepiej od czego

w ogble powinienem zaczgc? Musz? przyznac

Hits?- it w W'tftA we

FCHA^ iAtCAt ...

J

To fw6xeDtftV&

Moie !•*» eoteM

ZA SefiUAi

ze wstydem, ze jestem strasznym leniem, ale

motywaeja w postaci Twojej pomocy na pewno

by mnie zmobilizowata do pracy i w jakiS

sposob nakierowala na odpowiedni tor. Prosz? o

odpowiedz i z gory dzi?kuj?. [...]" Michat Kr6l

Wajper: W liceum na iniormatyce poznalem

jedynie potpzne komendy <kopiu[>. <wklej> i

Start>Uruchom>Programy>01fice>Word, zatem

poczgtki masz zapewne lepsze. Nie ppkaj,

kazdemu normalnemu czlowiekowi na pierwszym

roku mat-liz idzie stabo, rozwoj Twoich programi-

stycznych cech musi nastppowac w odpowiednim

temple, doczasuaz... Wlasnie. Rozmawiatem

ostatnio z dyrektorem do spraw technicznych w
Lucent. Opowiedziat anegdotkp, ktorp pozwolp

sobie przytoczyt - dobrze zobrazuje to, co chop

Tobie ipodobnym zapalencom powiedzie6. Otoz

dawno temu, za czasdw Spektmsia, cztowiek ten

postanowit nauezyd sipjpzyka Basic. Szlo

dobrze. do czasu, az nadzial sip na pptlp

FOR> NEXT. Nie mdgt pojac. o co chodzi...

Widzial, ze wystppuje to w kazdym listingu,

jest konieezne, bez zrozumienia tej pptli

itineracyjnej nie da rady stab s/p nawet poczpt-

kujpcym koderem. Walczyt ponadpdl roku,

szukal inlomiacji (jeszcze nie bylo Netu, a

podrpcznikdw do programowaniajak na lekar-

stwo), nie mdgt spad, nie mogl jesc, byt na

skraju zatamania nerwowego i przerzucenia

sip na kuiturystykp. Wreszcie, pewnego razu,

pewnego dnia - nagle zrozumial wszystko.

Cos wjego mozgu "kliknpto", przestawilo sip,

zaczpt dmiac sip z siebie I swojej glupoty.

Bez problemdw zaczal tworzyd w Basicu.

potem w Asemblerze, C, C++, javie etc.

To zjawisko jest znane kazdemu koderowi

- programowanie wymaga specyficznego

rodzaju mydienia, swoistego transu: zaden

podrpeznik Cip tego nie nauezy, nie nauezy

Cip tego mat-liz, ani nawet studia, one Cl

tylko wskazufa drogp. Tojakjazda na rowerze

- przewracasz sip na poczptku, ale jedli masz
dodd uporu, za ktdrymd razem lapiesz rowno-

wagp i odtpd wszystko staje sip oczywiste

iproste. Zacznij odpodrpeznika "Symfonia .

C++", jest zdecydowanie najlepszy - jedli

caz zatapiesz zasady programowania na

przykladzie C/C++, wszystkie innejpzyki

stanp otworem. Bpdzie tnjdno, ale gdzied w
trakeie nauki, gdy nadziejesz sip na problem

"nie do pojpcia", na ktorym zatniesz sip

na dwa miechy. ale nie zrazisz i NAGLE
go pofmiesz, wytworzy sip w Tobie Umysl

Kodera i programistyezna dciezka kariery

stanie przed Tobq otworem. Powodzenia

- pamiptaj, podstawowy skill kazdego dobrego

programisty to Determinacja. Nikt nie rodzi sip

koderem, koderem sip stajesz dzipki niej.

K JAK K°MS°xA OnCMFK 3672
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Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent

• LEGO Star Wars II: The Original Trilogy

• Grand Theft Auto: Vice City Stories

Pita



Graczowisko to nasz

"extrimowy" salonik

gier, do ktorego kazdy

z Was moze wejdd za V
podrednictwem naszej '

strony www. Ostatniego
|

dnia miesigca spisuje-

my wyniki z najpopular-|

niejszych gier.

ZLOWIONE
ta na torum

|
battle and casino

|
blogersi

|
bilinGG

|
top score

|
topll

|

sieciowe rodzyny
| g

<stary_rybak_nad_sadzawk^ elo!>

GRACZOWISKO

DAJ Sl^
WCIAGN^C
W GR^!
www.psxextreme.info I

3. bydgoszcz ss:

Asteroids

NOME GOT:
GoldWell ^/lahjongg 2

Silk-Em Up Christmas Tiles

Marvins Space Bowling Pool Jam
Gift Grab 42 Games
Magic Soccer Zoo Keeper

Wack a Bunny

Danger Wheels

Flower Frenzy

6wi?ta bez dniegu to jak Gracz bez konsoli. Stato si?! W te dwi?ta zabrakto dniegu, za to konsol miatem pod

dostatkiem, ”ho, ho. ho!" (szczegOty w HP). Klimat Swigt Bozego Narodzenia byt w tym roku najbardziej namacalny

w Sieci, gdzie niemal kazda stronaWWW zostata zasypana biatymi ptatkami, a co druga posiadata wtasnego

batwana - LOL. (...) "Polscy Gracze tez potrafig!" - te stowa uznania kieruj? w stron? Chickena i jego kumpli,

ktbrzy stworzyli bardzo fajny i co wazne "extrimowy" material wideo pt. "W szkole z PS2" - gorgco polecaml. (...)

UWAGA!!! Mam zaszczyt poinformowad, iz do HP Czytelnika zawitata nasza kolezanka, zwolenniczka gier RPG

i symulatorow - Valeria. Gratuluj? i czekam na wipcej tekstbw w wykonaniu grajgcych kobiet (naprawd? bardzo

chgtnie si? z nimi zapoznam;). (...) Wielkie dzi?ki wszystkim za wyczerpujgce opinie i sugestie na temat rubryki

“ZWS” (THX - Jeay) oraz za stuff, ktbrym dokarmiacie mnie co miesigc;). <z6»wik>. [sojer]

KONTAKT: sojer@psxextreme.pl (z dopiskiem ..ztowione w sieci") lub www.psxextreme.info

....467 660*
2. Ardel12 266 230

3. Las Vegas 255840 linkcwwwi
Ball Toucher
1 . Eye In The Sky..6 840 016rT|
„ ...— »«>« “43LJ

Blocks 2
....212 469*
....211 926*
...192561

2.

a nn

3. Bertol

Bloody Days

2. n^anaki

.49495*
40 795

Blow Up: Arcade
I.SuzkfflO 1 174 680*
2. Jarula71 1 061 200*

Blue Tougue
1. melonik 42405*
2. One 26 610B
3. Sunshine 19490

Breakout
1 Ratio

2. Goto

Caribbean Poker

3 Eye In The Sky ...103.300

Cub Shoot 2
V sexymadalaka ....

2. izlnizik

3. canabis

s#n
13| I

Gems Hexic Revisited

3, Ludwa07 606686

Jungle Fruit

1. Fenrir 2266751

2. Zarwa 224 5001

3. Sunshine 205825

Jungle Monkey
1. Las Vegas 25 050rm
2. Goto 23 700LMJ
3. Iooker128 18900

SOJER: Linkownia to prace naszych Czytelnikdw,

ale tez ludzi pozytywnie zakr?conych - wynalazki

znalezione w Sieci (gldwnie materialy wideo z gier).

Apeluj? - jedli jestes szcz?dliwym posiadaczem

ciekawych linkow, prosz? 0 kontakt na moj adres email.

”W szkole z PS2" - tw6r naszych Czytelnikdw!

http://www.speedyshare.com/418601665.html

by Chicken. Suikoden, _One_

WII—

I

http://www.youtube.com/watch?v=FBm9ZfFEVH4

Cannon Fodder theme played on Game Controllers

http://www.youtube.com/watch?v=F7XiX06wEyM

Wii can do it!

http://www.youtube.com/watch?v=r9cwl3XFvmA

GTA
http://youtube.com/watch?v=z1Sz9H22ZF0

nadeslaf: micholb

Wii - Now Playing In Theatres

http://www.kotaku.com/gaming/ciips/wii-now-

playing-in-theatres-224022.php

Katamari Damacy Parody

http://www.youtube.com/watch?v=6TcYIIDbNCY

Shadow of the Colossus Parody

http://www.youtube.com/watch?v=HLkdBrvFuGg

Random Silent Hill Quotes Stoof

http://www.youtube.com/watch?v=DoXIGQObqG4

Kalectwo, ktbre ma cechy daru

http://www.smog.pl/wideo/5834/kalectwo_ktore_

ma_cechy_daru'
nadesfal: Cybuch

Max Payne 2 Parody

http://www.youtube.com/watch?v=BvO-XleOEVO

POPT2T_outtakes
http://youtube.com/watch?v=QxEY7puBPQI

nadeslaf: micholb

SOJER: Co miesigc na naszym forum internetowym (www.psxextreme.info), wybieramy

najciekawszy wpis z Waszych blogow. Tematyka dowolna. Wybrany przez nas wpis zostanie

opublikowany na tamach PE. I Ty mozesz zostac Blogersem - wystarczy, ze zalozysz wlasny

blog i napiszesz cod ciekawego.

I - Dani
:

Sylwester ;

)

. .) Mialo bye fajnie, kulturalnie, spokojnie i wesolo. I bylo. bo impreza sylwestrowa u kuzyna okazala si? strzalem

w 1 0. Duzy salon, spoty telewizor, miejsce do taheowama i wielki stdl na zarcie/picie byly gwarantem dobrej

zabawy dla tych 1 4 przybylych osPb. Dominowaly kolezanki
,
ale za to koledzy i ja trzymalismy .prowiant".W polowie

imprezy zapragnglem odpalic SingStara, co by ludzie wstali od stolu i zaczgli si? integrowadw drugiej czedci pokoju.

przed TV. I teraz nastepuie nagly zwrot akeji. Dlaczego? Bo nie mielismy pada. Najzwyczajniej w dwiecie wzigtem

PS2, mikrofony, wszystkie kable, grp, ale pada nie zabralem. I co tu teraz poczac? Coz, trzeba byto wsiasc do

Matiza i pojechac do domu po zgube. Cate szczpscie zabrat si? z nami kolega, ktbry byl czysty jak Iza, do tego

swiezy kierowca. No wipe wyruszylismy. . . 35 minutw obie strony, ale wrocilismy z brakuiacym padem. Wowczas

przepadliSmy, bo gdy tylko dziewezyny ustyszaty "KARAOKE”, to dostaly nagle jakiegos dziwnego ataku.W kazdym

razie zainteresowaty sie owym sprzetem na jakiS czas. Dzipki temu moglismyw spokoju i meskiej atmosferze

wzniesC par? toastbw i pojechac po nieobecnych. Genialnym fragmentem imprezy byt kawalek "Kocham cie jak

Irlandie". piosenka obeeme dodc na czasie zwazywszy na sytuacj? geopolityezng - zaspiewana przez kumpele,

ktora spgdziia 9 latw szkole muzyeznej, oraz kumpla. Zaspiewali ten kawalek dwietnie. od poczgtku do korica szli

w punktaeji teb w teb, a rozmee byly mmimalne. Skoriczylo sip remisem, rdwno po 9040 pkt. Catkiem niezty wynik,

trzeba przyznac. PPzniej nawet sam sprobowatem swoich s# (ja = drewniane ucho) i 0 dziwo udalo mi sip wygrac:).

Tym sposobem jestem pewien, ze trafiac w tonaejp to ja potrafie. .. Z matp pomoeg (%). Okazuje sip, ze da sip

sppdzic Sylwestra z konsolp. (. . .) Zlota mydl na koniec: SingStar jest jak wddka - Connecting people! (...)"

ciowe rodzyny
SOJER: Swieza poreja forumowych rodzyn6w, prosto z sieci. Zachowano oryginalng pisowni?.

(Podzipkowania dla Toriego za cz?dciowy support).

Niektdre 2r6dla mdwig o krbtkofatowce w DSie. Nie wiecie czegod na ten temat?"

Ostatnio podezas zbiorowej gry przy Wii, przez mojom nieowage uderzylem kumpla w twaz. na

szczpscie wiilot nie jest uszczkodzony, a koledze brakuje jedynie dw6ch g6rnych zembtbw. pozdrawiaml"

"Kumpel mi mdwil, ze ma Ps2 slim. A to pirat jeden!;D Prdbowal mi weisnond kit, ze napis "slim" obok

PS2, to nie jest przerdbka. Mydli, ze jestem az takim debilem i w to uwieze! aHAHAII!”

wielki, a wzasadzie maly problem. ot6z podezas remontowania pokoju zapomnialem

wyniesc mojg czamulke do innego pomieszczenia i teraz nie dziala. co mam zrobic? czy moze bye to

obudowie znajduje sie kilka dladuw po farbie??? pomurzeie, plisss!"

VaieHal dIicdzina RPG
'
sxmuiatory

aktuainie: Kingdom Hearts 2, Yakuza

Nk tylko bit poklony lemu, kfo wymysW Hydepork Czytelnika. To od poaqlku byte moje morzenie - znolezt si? lutoj! Gdy to

aylnde.iMJjuipowiflKh.jflBfninwYakuzfizagMikimsifwswwl Yrnhilaki Amono. Ptqodo zmicnra, jak ceny w Medio

Markl, . a zn.i, «iqz NiWon no mm, , Jizpon ID. Powoinie nyDt . wpiozziu jkrki no til (WoJ»., Mi luloriol

«yn.ialcl, . ««;,»» ik««.o»ni» riikJo, kloiy prxenosi l.dzi olbo Spit,, dbg on Sok.li, Ij.k.i dd™ am

o.r. ponuje). Yokwopdlo inmionz, it no kznnz.h pisna. obok "Mazyki Era- powinien ukozoi sitMMY Inni

nndsykziq ryminki, o to mteiq. jtdtn ortyH poSwipcony growtinn oMy« Ipierwszy bylby Itisoyo Ban.,oil. Tylko klo

by go prowodzii? tai, konezp juz Ip mojq jokie ebaotyoznq wypzowiodz i pozdrowinm wkj redoktip Iponie iitra, pon z tym

Torturem io mo zn dobrzt, jo wzysiko ymemsD), Was czylelnikow i moicb hzyiydz przyjodol oraz... Yoobotzdop Amaio!

do sprzedania gre na pegasusa. wsumie jest to gra orginalna w folji ale bez obudowy

tzn. bez tego plazdiku. posiadam jedynie to co jest w
k srodku, ale w folji. no jarzyeie 0 czym pisze? No wi?c

^ jest jakid ch?tny? mozemy sie jeszcze potargowac. Gra

1000000% ORGINAUH."

Quick Pic 1: Flowers
1. K3dz1oR 79 250B
2. Sunshine 67 250

3. Zarwa 66500
Najlepsi w Battle & Casino:

ScrewBall
1. kulamaclek 31 074 EZ1
2. PrzemekKSuwalki.15 718Bi
3. Marchi 13347

TOP 10 Richest Attackers (Ojro)

Ultra Black
1. elendi77 646 330*
2. bahamul1203 580 090

3. Obywale! M 441910

Virtual Worm
1, Nodail .404 140*
2. Sunderland 215 3205

2. krzysiued (250 688)

3. Tenshi:) (235 000)

4. Matt3o (133 436)

5 Mlthos (133 436)

6. Emtebe. . (100 930)

7 Lorack (100001)

8. MrSatan (89 709)

9 Damlo1972 (83 310)

10. 1tonal 972 (35 955)

YetiSports 10 - The End

TOP 10 Attackei

1 . KO Mastah ....

rs Level (aktualny level) Large Tonic

(603) Cona 150 ojro

2. koval (492) Hp +175

3. Viper (481) Sir. +175

4. <Bobek> .

5. Kali

6. Mefisto

7 TaKeShix

8. kowai

(“56)

(379) Phoenix

(376) Cena: 150 ojro

(355) Hp: +100
(355) Str +100

9. Obsolete

10. Turas

- (345)

(340) Full Tonic

AtkShop - c

Uzupelnlanie HI

Elixer of Life

Cena: 1500 ojro

Hp: +2000

Stn +2000

zesc 3 small Tonic Cena: 300 ojro

^
Cena: 50 ojro Hp:+400

* & STR: Hp. +3Q Str +400

Str: +30

Medium
Tonic

Cena: 75 ojro

Hp: +65

Str +65

"kupilem sobie konsole i mam pewien problem, nie

wiem jak to napisac, ale nie umiem podlaczyc jej do

telewizora. probowalem juz na wszystkie sposoby ale

sie nieda! morze cos mi poradzicie. czy to prawda, ze

PS2 laezy sie bezprzewodowo z telewizorem? bo w
zestawie nie bylo zadnych kabli."

"wkurzaja mnie ludzie, ktozy graja bez kodbw i kozaezg.

ja gram z kodami i sie tak nie chwale. jak mozna bye

takim egoistom."

I in.GGI
SOJER: BilinGG. to najlepsze cytaty z rozmow
z Czytelnikami. Zachowano oryginalng

pisowni?:)

I

„Laik #1 : co jesttwojg dziedzmg w psx

Mazzi: jestem pokemonem lesnym

„Laik #1 : to prawie tak jak ja bo ja jestem

I

'

digimonem lednym

..Laik #2: Siemka Butch. Mam problem z

I

programowaniem gier. Chce sobie kupic program

do programowania gier dla nastolatkbw. I nie

wiem czy dobrze robig. Na ptycie piszg, ze jest

n program grafiezny, tworzenie obiektow 3D
. I nie wiem czy tarn mozna stworzyc sobie

I

wlasng gr? np. tak jak Driver, GTA: SA lub

MoH-a? I potem w nig zagraC? Liczg na Ciebie

BUTCH!!!!!!!

Pita



Redaktor Naczelny:
Przemystaw Scierski (Sciera)

sciera@psxextreme.pl

Zast^pca Redaktora
Naczelnego:
Wojciech Oczko (Aju)

Zg(Red.)ziole:
Andrzej Btaszczyk (Loki), Grzegorz

Drabik (Butcher), Mirostaw Grabe

(Gamera), Norbert Konieczny

(Norby), Marcin Kosman (Koso),

Tomasz Koziet (HIV), Bartek

Majowski (Kujot), Michat Mazur

(Mazzi), Artur Salwarowski (Mutti),

Tomasz Staroh (Star), Jakub Szarleja

(KILu), Marcin Teller (Myszaq),

Micha) Wiesner (pLaYmAn), Maciej

Zmuda-Adamski (Kali).

Wspoipracuj^:
3. & 3. Zagdanscy (Yohko & Teruo),

tukasz Szewczyk (Loser), Przemystaw

Maiecki (M@jk), Bartosz Dawidowski

(Zax), Mariusz Ludwinski (Nemo),

tukasz Kujawa (Dzujo), Damian

Matyasik (Mashter), Artur Sojka (Sojer),

Tap-chan, Bandit, Wajper.

Praktykanci, "orbitand" i korespondenci:

Sentinel, Komodo, Awe, Amer, Torba,

Cox, JuveFan, Ufal.

Oprawa graficzna:

Przemystaw i Magdalena Scierscy;

Andrzej Btaszczyk; Mariusz Wawrzyk,

Materiaty graficzne:

Artur "Tortur'' Sadtos, Patryk Strojny

(Kleju); Mallo, Krzysztof 3akiel (Cysio).

Korekta tekstow:
Marcin Kosman (Koso)

Inspektor kontroli technicznej:

Bartek Majowski (Kujot)

tamanie i przygotowanie do druku:

Andrzej Btaszczyk (Loki);

Mariusz Wawrzyk (Bufi)

C To nie Koluszki,

ani nawet Warszawa

- tylko w Japonii

mozna dostownie

pojezdzic DS-em.

Nam musi wystarczyd

jedna linia metra

i zotto-niebieskie

pociqgi,icWiEMi
Epic Games ocena w PE: 9-

Konami.

.ocena w PE: 9+1Konami.
Dzial reklamy:

Sebastian Kajdan

tel. 032-258-50-64, 032-20-80-329

e-mail: wydawnictwo@psxextreme.pl

Konto bankowe:

ING Bank Sl^ski o/Katowice

251 0501 2141 000002200655245

Druk: Elanders Polska

mil:
Capcom .ocena w PE: 9+

1

Materialy zawarte w czasopismie nie moga
bye w catosd lub we fragmentach kopiowane,

fotokopiowane, reprodukowane, tlumaczone,

ani zredukowane do fbrmy elektronieznej.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoSci za

tresc reklam i ogtoszeri. Redakcja nie zwraca

materiatow nie zamowionych oraz zastrzega

sobie prawo redagowania i skracania

tekstow. Wszelkie znaki firmowe i towarowe

oraz screenshoty sa zastrzezone przez ich

wtasciciell i zostaly uzyte wytaeznie w celach

informacyjnych.

Konami.

. ocena w PE: 9

1

Wydawca ostrzega P.T.Sprzedawcow, ze

sprzedaz aktualnych I archiwalnych numerow
czasopisma po cenie innej niz wydrukowana

na okiadee jest dzlataniem na szkoda

Wydawnictwa i skutkuje odpowiedzialnoscia

sadowa"

O GC WaveBird Wireless Controller. ’Nie nie moze

stangi na drodze cztowiekowi i jego konsoli. Ani pokoje.

Ani sciany. Ani nawet natura."

O "One tez lubia ryby? Choleme Pikminy..

Sciera: Wi;cej wolnego czasu w okresie swiqt i

Nowego Roku, i efekty s; - skrzynka p;ka w szwach

od Waszych zdj;c. Jak tak dale] pojdzie, rubryka

HC ROOM rozrosnie si; rowniez na Poradnik. Tylko

czekac, ai "inne" pisma tez zatoz; stosowne kgeiki.

No dobra, koniec zartow. Wybratem dwa pokoje, ba,

nawet zdecydowatem si; przyznac nagrod;.

ISSN1429-172XINDEX34CB9B

HC ROOM czyli POKOJ QRfiCZfi

C Mariusz Kaniuka z Augustowa daje rad;: 3 konsole (w tym nowy X) + dwa

mate "pozeraeze czasu" + pokazna biblioteka (gier i magazynow). Oddaj; gtos

mojemu rowiesnikowi: "Siemanko, juz trzeci raz przesytam Warn zdj?cia mojego

HC ROOM-u. Pocztq nie doszty, to moze Netem cos z tego wyjdzie. Mam 33 lata,

zon; i teraz juz dwojk; dzieci. Plakat z FFVII wisi w pokoju dziecifcym:). Moj

HC ROOM to rownoczesnie pokoj dzienny, dlatego tez moj najnowszy nabytek

- X360 - stoi przy TV, zeby moja corcia nie mogta go sci^gn^c z potki. Teraz

moim marzeniem jest LCD, a pozniej PS3". Kiedy Ty masz czas grzmocic na tym

wszystkich konsolach? Dwojka dzieci to juz prawdziwy ban na wolny czas. Dobry

pomyst z plakatami - za 20 lat corka powie: "Tato, kupitam remake tej gry, ktorej

plakat wisiat u mnie w pokoju, jak bytam mata". I wowczas wroc^ wspomnienia,

przypomnisz sobie jak dobrym pomystem byto przywieszenle tego plakatu,

przypomnisz sobie o FFVII. Dobra, poniosto mnie. (...) A to, ze wczesniej zdj^cia

zagin^ty, jest pewnie win^ amatora o ksywie HIV (dlatego teraz ja prowadz? t?

rubryk;:). ::sr
j

. ^
•m -i

Adres redakcji:

ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

tel. 032-258-50-64

redakcja - 032-20-80-326

www.psxextreme.pl

C "Podsytam dwie foty: mojego pokoju i mojej mobilnej konsoli. W domu mam obecnie tylko

jednq konsol;, bo reszta przy niej po prostu wymi;ka, wi;c je sprzedatem. Pierwszego X-a byto

mi zal i zamontowatem go w aucie, wi;c zadne przenosne PSP nie jest mi juz potrzebne".

S: Napisal Marek z todzi, ktory chciatby cos wygrac, ale nie podat adresu. A tym

"potprzenosnym” Xboxem to mi zaimponowates, ale musisz wiedziec, ze PSP to Ci on nie zastqpi.

Jak chcesz grac np. w poczekalni u lekarza? Wjechac do niej samochodem? Do wanny tez?

Dla przypomnienia - gtosowanie odbywa si;

co miesiqc na naszym forum intemetowym

(www.psxextreme.info) oraz przez SMS
- 5(3 1

;
I 97 00. W treSci SMS-a prosz;

podab 3 tyluty gier. Pierwszy - 3pkt, drugi

- 2pkt, trzeci -
1 pkt. Glosujemy tylko raz

w miesiqcul Optata jak za zwykty SMS.

Dzigki za wszystkie gtosy i zapraszam

do kolejnego gtosowania. Pozdrawiaml

UWAGA: Na SMS-y nie odpisujemy:).

Dzial prenumeraty:

prenumerata@psxextreme.pl

Dyzury.wtorek godz.13-15,czwartek 9-1

1

tel 032-258-50-64

4. Tekken 5

5. Resident Evil 4

6. God ot War

7. Okami

8. MGS3: Subsistence

9. Final Fantasy X

1 1 . Final Fantasy XII

spadek N ! nowosc O pow'61



FILM
ws

Nowy rok przed nami. Wachowscy szykuj? produkcj?

o super szybkiej bryce, Christophe Ganes b?dzie kr?cib

"Silent Hill2" podobno w zupetnie niehollywoodzkim stylu (jak

zapowiedziat), za to z wi?ksz? ilobci? Piramidogtowego, a

Peter Jackson stracit kontrakt na "Hobbita"... S3 tei i bardziej

realne. wchodzqce aktualnie w faz? montazu lub niemal

skortczone produkcje. Sprawdzmy wi?c co b?dzie nas czekad

w kinach mniej wi?cej do wakacji 2007... [myszaq]

"Hannibal Rising" - dziecirtstwo i poczqtki Hannibala

Lectera.

"Ryb" - czyli kontynuacja przygbd stynnego prezesa

Ochbdzkiego (Stanistaw Tym), znanego z “Misia". Zwiastun

wyglqda dobc ciekawie. Tym razem b?dzie on musiat wyplqtad

si? z dtugu, 0 jaki posqdza go mafia (w roli mafloza bwietny

Marek Kondrat!). Pojawi si? tei nastany na niego, ptatny

morderca. Tym, Kowalewski + plejada nowych, ale rbwnie

znanych aktorbw pozwala przypuszczad, ie b?dzie to jeden z

iepszych, polskich fllmbw...

"300 Spartan" - mbj osobisty faworyt. Genialna muza,

zwyrodniate postacie, fabuta twbrcy "Sin City" i mega

plastyczne, poetycko dopieszczone uj?cia. Czyli historia bitwy

Spartan z Persami podana w nowoczesnym, komiksowym i

pociqgni^tym gruba kreskq stylu. Czegob takiego jeszcze nie

mielibmy... Od pierwszych kadrbw czud tutaj POWER!

"Labirynt Fauna* • ciekawe potqczenie thrillera fantasy i

realistycznej opowiesci 0 okrutnych czasach generata Franco

w Hiszpanii. Lqcznikiem mi?dzy nimi jest mata dziewczynka,

ktbra przerazona tym, co przynosi do jej domu wojna, ucieka

do lasu i do bwiata wyimaginowanych postaci. Powoli jedno z

drugim si? przeplata. Nazistowcy oprawcy i mroczne stwory...

Za wszystkim stoi Guillenno Del Toro, kolo nie stroniqcy od

brutalnobci i bajkowobcl jednoczesnie ("Blade II", "Hellboy").

Film zdobyf uznanie za oryginalnobb pomystu i wizjl.

"Zodiak" - nowy thriller tworcy "Siedem" czy "Podziemnego

Kr?gu". Stonowany, bo oparty 0 prawdziw? historl?

psychopatycznego mordercy z San Francisco. Wydaje si?

jednak miec mocn? gr? aktorsk? (Oldman, Gyllenhaal,

Downey Jr.), bawiqcy si? z widzem scenariusz.

fi "Grind House" - potqczony projekt Roberta Rodrigueza

i Quentina Tarantino. Specjalnie przerysowane horrory

0 zombiakach, zabojczyni z karabinem zamiast nogi I

samochodzie jako narz?dziu psychopatycznych zabaw. Hold

tych dwbch twbrcbw w stron? ulubionego kina ich mlodobci.

Powinno byd ciekawie.

"Piraci z Karaibbw: Na krartcu bwiata" - czyli eklpa ptynie

ratowac Jacka Sparrowa i pozniej mamy wielki meeting:

kapitan Barbossa znany z pierwszej cz?sci, upiomy Davy

Johnes znany z drugiej, do tego ojclec Jacka (gra go gitarzysta

Stonesbw!) i azjatyccy piraci (Chow Yun-Fat). "Dwbjka" mnie

nie powalifa, wi?c moze koniec trylogii to zrobi?

6 "Szkiana Pbtapka 4"
- pewnie b?dzie troch? patetycznie,

z powiewajqcymi flagami, ale szykuje si? par? solidnych,

technicznie ciekawych efekt6w. Jak chobby kompleksowy

wybuch mieszkania, fura z olbrzymim impetem uderzajqca

w dwie inne, czy pokazanie spadajqcego z duiej wysokosci

koleiki, ktory najpierw wali w zaparkowany samochdd, a

pbiniej w ulic?... Nawet z Willisem cob zrobiono (retusz

komputerowy?). Na zblizeniach nie widab jego wieku, za to

mimik? jak w poprzednich "Die Hardach". Solidne kino akcji?

Wszystko na to wskazuje.

"Ocean's 13" - czyli do ekipy Clooney, Pitt, Garcia i Damon

dotqcza Al Pacino. Nie cz?sto gra on ostatnio mafiosa, wl?c

warto b?dzie zobaczyb...

"Shrek Trzeci" - czy trzeba pisab cob wi?cej? Ogr rusza

by z niesfomego panicza Artka zrobib slynnego Krbla. Oslot

ofkoz led za nim.

6 "Transformers" - 0 dziwo, wbrew moim obawom, Michael

Bay nie szykuje chyba kiczu. Zwiastun zapowiada po pierwsze

powaine, mlejscami ostre lub wr?cz thrillerowe podejbcie do

tematu; po drugie naprawd? kozackie efekty transformacji

robotbw. Helikopter powoli przeistaczajqcy si? w bojow?

konstrukcj?, rozwalani zotnierze, demolka w miescie... Co by

nie mbwib twbrca ostatnich "Bad Boys II" czy "Wyspy" umie

pi?knie dziatab wizualiami. Mitobnicy militarow i technicznej

demolki powinni pomybleb 0 bilecie do kina.

Materiaty do "Kqcika DVD" udost?pnili:

MR

REGION
MYSZAQ: Witam w nowym roku! Jakies pod-

sumowanko starego? Otoz najlepiej przyj?tymi
' 1 filmami 2006 okazali si?... Nowy Bond i zupetnie

nowy Borat! Hehe, polecam sprawdzic. A wiecie,

ze szykuje si? druga cz?sc Silent Hill? Po
wi?cej zapraszam do dziatu newsow. Niestety

"Pita" 3, ktora przeci?ta nasze ekrany, to chyba jednak najgorsza cz?sc serii... Owszem, tortury

S3 wyrafinowane, ciekawe i naprawd? mocne, ale sam scenariusz... Nic w nim odkrywczego, nic

zaskakuj^cego, ze 0 jakiejs psychologii nie wspomn?. "Hostel 2" zapewne jq przebije... pod wzgl?-

dem sadyzmu i masakry, ale nic wi?cej. Chyba nie do koiica chcielibmy, aby w t^ stron? poszty

filmy grozy, prawda? Za to "Pachnidto" jak dla mnie jest naprawd? bardzo klimatyczne. Podobnie

polecam “Prestiz" Nolana (tego od "Memento" czy nowego "Batmana"). Wci^gajqca, ciekawa historia z dobrym,

chob specyficznym zwrotem akcji... Wi?cej takich, stylistycznie mocnych, produkcji w 2007!

MIAMI VICE
Sporo ztego nasluchatem si? 0 nowym “Miami Vice"... Ja bym go jednak wcale nie przekreslat. To

nie jest zty film - on po prostu stoi kompletnie obok oczekiwan. Jest mroczny i oszcz?dny. Z parq

bohaterow, ktbra nie rzuca do siebie kumpelskich przytykbw i nie podrywa tabunu sztuk... Nie

dlatego, ze maj? si? kompletnie gdzieb. Dlatego, ze duet Sonny Crocket i Ricardo Thubbs jest tu

teamem tak znajqcych si? wyjadaczy, tak wyczuwajqcych si? fachowcbw. ze nie musz? zalewac

si? morzem dialogow i glupawych gagow. Kilka spojrzeri. polslowek i uderzaja. Razem, zgodnie.

bez jakichkolwiek skrupulbw. Michael Mann poszedl bardziej w stylistyk? swojego wczeSniejszego

"Zaktadnika" (miasto pokazane glownie noca, uj?cia kr?cone z r?ki), aktorom zalecajqc oszcz?dn?

gr?, skupienie si? na mimice i oczach, troch? na wzor stynnej “Gorqczki" (twardo, bez popisow). Za-

pomnij wi?c 0 kolorowym, luzackim klimacie serialu... Owszem, miejscami za bardzo pojechano w
dluzyzny, jakieb tarn pseudo psychologiczne aspekty, troch? zapominajqc 0 wi?kszej ilobci spekta-

kularnych akcji, ale... Wspotdziatanie kolezkow w klubie, naprawd? dynamiczne rozbrajanie gangoli

czy "dokumentalnie" poszarpana strzelanina z flnatu - to magnetyzuje swoj? bezposredniobci?,

minimalizmem... No i wreszcie pokazano, jak snajperka wi?kszego kalibru potrafi rozerwac cztowie-

ka! Pomijajqc garniaki, odstawion? fur? i rajd lodziq motorowa, "Miami Vice" z Colinem Farrellem

i Jamie Foxxem to zupetnie inna opowiesc niz kultowy

serial. Niedopracowana. scenariuszowo niespecjalnie

wyci?gni?ta, ale intrygujqca. Ja jq kupuj?. [myq]

dystrybucja: Universal

rezyseria: Michael Mann

wyst?puj?: Collin Farrell,

Jamie Foxx, Li Gong

dzwi?k: Dolby Digital 5.1

gatunek: kryminat

czas trwania: 126 min

1wessr
Najciekawszy moment: okcja na osiedlu, rajdy ferrarkq, Final

Dodatki: material z planu, 0 pracy policjanlow TjJ

J S pod przykrywkq, teledysk, zwiastuny

POT^GA STRACHU / RUNNING SCARED
Jedna z tych produkcji, 0 ktbrych nie byto specjalnie gtosno, a ktbra ma w sobie potencjat. Potencjat

srednio wykorzystany, od razu dodaj?, alew kilku scenach wyplywajqcy na ekran. Potqczenie typowej

gangsterskiej opowiebci z lekk? drugoplanow? nutkq horroru... "Pot?ga strachu" to bowiem historia

zagubionego chlopca, n?kanego przez kolejne "demony" - stiksowanego ojczyma, upiornego bez-

domnego, z pozoru tylko wzorowe matzenstwo... Zobacz, jakie cienie widzi on w scenie z lazienkq.

aby zatapac intencje rezysera. Ot, kryminalny swiatek oczami przestraszonego chlopca. Chlopca

rosyjskiego pochodzenia, ktbry wykrada pistolet "sprzqtaczowi" wloskiej mafii i laduje kulk? swojemu

zapijaczonemu ojczymowi - jebli juz mam byb precyzyjny... Opiekun spokrewniony jest z bossem ro-

syjskiej mafii, z pistoletu zalatwiono wczebniej skorumpowanych gliniarzy i cala kryminalna spr?zyna

nakr?ca si? z hukiem. "Sprzqtacz" (0 dziwo wiarygodny Paul "za szybki za wbciekly" Walker) rusza

za b?kartem, przy okazji sam uciekajac przed wyrokiem swoich przelozonych, raczej malo przyjemny

detektyw (dobry Chazz "g?ba oprycha" Palminteri) domaga si? kasy, a feralna spluwa w?druje z r?k do

rqk... Ciekawa intryga. klimatyczna scena otwierajqca (pi?kny

strzal z shotguna), par? nowoczesnych uj?b i plejada dale-

kich od normalnosci postaci.., A sprawdz, jakim dialogiem

pojedzie na kohcu alfons! Dla tych kliku elementbw warto

zobaczyc t? opowiesc. "Przekr?t" to nie jest, ale mocna

sensacja - owszem. [myq]

Najciekawszy moment: strzelanina z olwnriia,

loseakiw klubie
^7

Dodatki: zwiastun

dyslrybucp: SPl

rezyseria: Wayne Kramer

wyst?pujq: Paul Walker,

Cameron Bright. Vera

Farmiga. Chazz Palminteri

dzwi?k: Dolby Digital 5.1

gatunek: kryminal

czas trwania: 122 min

KONKURS
DO WYGRANIA CZEKA 50
SZTUK DVD „KARTONY 3-

INSPEKTOR EREKTOR".

ODPOWIEDZI PRZY
SYLAJCIE NA ADRES
REDAKCJI DO KONGA
LUTEGO!

sponsorem konkursu jest 4fun.tv

Czym charakteryzuje ngp^
°*yny

si§‘ Inspektor Erektor

pocJczas pracy?

a) Tym, ze wykorzystuje swoj'3 cycatq asy-

stentk?, ktora zwabia w pulapk? wszystkich

bandziorow z okolicy.

b) Tym, ze kieruje si? tropem swojego wacka,

do tego non stop chrz^ka i sapie!

c) Tym, ze jako przykrywk? dla swojego biura

przyj^f pewien maty sex-szop. Dla ludzi

po 50-tce i Eskimosow.

Pita



Z CYKLU

Zgreds of War i wirujace DVD
I - Raaam, Raam, tu Ci? mam! - zapial Hiv niemal miazdzgc pada od X360.

I - Hiv, kuma, znowu wymontowujesz nam pami?d z piecow? - Sciera krzykngl znad
I swojego biurka. - A pdzniej bfdziesz zwalad na bezdomnych, ze si? wiamali i

I zajumali...

I - Scierwo cicho! Wtadnie generata Raama w Girsach rozwalitem! Yeahhh. Ciekawe
I co czeka mnie dalej? - wyryczat Hiv nie spodziewajgc si?, ze dalej nie czekalo go
I juz nic. Gears Of War na potyczce z Raamem po prostu si? kortczyto. Ot, tak, w pdf

I kroku.

I - Co jest? Ktos mi przez Xbox Live dalsze levele podprowadzif? Cholemi piraci! - Hiv

I hukngt z kopa w telewizor. - CoS trzeba z tym zrobid!

I I zrobit. Juz dwa dni pdzniej oddawaf Feniowi pierwszg rat? za plazm?. Spadajgcy
I telewizor przy okazji walngt tez zakopanego w papierach Muttiego (spat jak

I zwykle). Hiv na szcz?Scie (swoje) wmdwif mu potem, ze tego guza nabit sobie sam,
I smyczkiem, podczas gry na skrzypcach...

I Zycie w redakcji toczyfo si? wi?c swoim zwykfym torem. Ale nie do konca! Przez

I caty ten czas, kiedy Loki udawaf, ze sktada strony, a tak naprawd? sciqgat Azjatki

I z netu i to Azjatki dalekie od tych ubranych, uczesanych i trzymajgcych narodowe
I godfa, Bufi podprowadzat mu sniadanie, a Sciera dziwit si? co tak obcigza tacze...

I Przez caty ten czas Hiv uktadat sobie w gtowie plan. I w koncu przyszedt wieczdr,

I kiedy postanowit go zrealizowad.

I - Teraz! - krzykngt podst?pnie.

I Na te stowa zza stotu wychyng zaczajony Dzujo i pognat przez korytarz. Hiv, w
I odpowiedniej odlegtodci, ruszyf za nim. Dzujo dopadt gabinet Fenixa, walng z byka
I w drzwi i rzucit si? do Zytniomatu... Nie zdgzyt. Fenio, blokujgcy nieautoryzowanego

I dost?pu do maszyny, cisng w niego celnie wymierzong butelkg typu: Whiskey-
I gtowa, a nast?pnie skoczyt szczupakiem przytrzymac intruza. Plan Pierdzgcego
I Oszotoma szedt jak po maSle. Fenix zostat zablokowanym, szamoczgc si?

I z nieswiadomym swojej roli Dzujem. Hiv klasngt, z tatwoscig przesadzit ich

I jednym susem i niczym niemiecka telegrafistka wbit caty szereg koordynatdw
I na Zytniomacie. Po chwili znikngt wraz z sykiem teleportera... Dostownie utamek
I sekundy pozniej do pokoju wpadt zdyszany Sciera.

I • Hiv, Hiv, gdzie Hiv? - wyrzucit z siebie. - Ten mtotek przez przypadek zabrat jedyng
I kopi? naszego DVD, ktore mialo bye dotgezane do magazynu! Wiecie, demo Halo

I 3, nowy symulator gotowania w buszu by Kojima, niepublikowane zdj?cia Linka bez
I rajtuzow, za to w pasie do poriczoch... To wszystko tarn jest! A on pomylit naszg

I ptytk? z wafelkiem do piwa i jg zabrat. Jeszcze gotow to zezred! I co my wtedy w
I zamian damy do Extrima? Bryloczek?

I Naczelny i Fenio popatrzyli na siebie. Portal juz si? zamykat. Ostro pociggn?li

I transportujgcej substaneji i ruszyli za Oszofomem...

- Pami?tajcie, marines! Wojna jest jak matka! Ale k*** nie waszal Wojna jest jak

I matka matego, brodatego, rumuriskiego sieroty, ktdremu wy ukradliScie cukierek...

I Co jest u licha? - wyryczat zwalisty dowodca kompani Gearsow, Marcus Fenix, kiedy

I o gleb?, kilka centymetrow od niego, walngt Hiv.

I - Girsy, girsy! Jeeeest! Dowiem si? zaraz co byto po pokonaniu Raama! I nie musz?
I czekad ponad roku! Mehehehehe! - plan redakcyjnego yntelig?ta polegat bowiem
I wtaSnie na tym, zeby wskoczyd w swiat Gears Of War i sprawdzic jak dalej potoczyt

I si? prowadzony tu konflikt...

I Za moment jednak na Hiva spadt Fenio i Alien. Z raeji twardej gtowy tego

I pierwszego nie byto to mi?kkie Igdowanie. Dla nikogo.

- Co tu si? dzieje, zotnierze?! To moja kompania! Jestem Marcus Fenix i takich jak

I wy posytam do krainy cieni! I nic tego nie zmieni! Tym bardziej, ze jestescie otocze-

I ni! - rykngt kosmiezny marines, przez chwil? bijgc si? z jakgS dziwng myslg, ze moze
I jego mama i Snoop Dogg... kiedys... na koncercie... dziewi?c miesi?cy przed jego

I narodzinami... Ale na szcz?scie to wrazenie szybko odeszto.

I - A d***! Ja jestem Fenix. Nie l??dziesz mi tu sciemniat! Pierwszy wymyslilem

I Kapownik, a m6j pradziadek kl?czenie na grochu! Spaduwa podrdbo! - Fenio zdotat

I si? wykaraskac spod lezgcych kumpli, przy okazji zabrac mundur stojgcemu koto

I niego szeregowcowi i zanotowac kilka uwag.

I - Jak Ci zaraz urw? twarz... - Marcus ruszyt w swym ci?zkozbrojnym stroju.

I Nie zdotat jednak dotrzed do Fenia.

- Ja tez chc? do tej historiiiii!!! - cod z olbrzymig pr?dkoscig wyleciato z

I zamykajgcego si? portalu i dostownie zmiotto go z powierzchni ziemi. To byt Dzujo,

I ktdry resztkg sit skoczyt do Zytniomatu. Cisnienie wycofujgcego si? ptynu, jaki

I stosowali do podrozy Zg(red.)zi, nadato mu olbrzymiej pr?dkosci. Marcus pad!

I porazony. Dzujo poleciat dalej...

I - No, no, widzieliscie co potrafimy. To jest teraz nowy Fenix! Stary si? skortczyl.

I Oddawad mundury koty! I brori! --Hiv wykorzystat zamieszanie.

I Po chwili cata ekipa stata przebrana w uniformy futurystycznych marines.
- Jezdem drwalem, kosmieznym ziomalem! - wykrzykiwat Sciera, tngc

I zamontowanym do broni, tahcuchowym ostrzem co si? dato. Samochody, skaty,

I kuloodpomy naramiennik Hiva... - Ciekawe, czy bym tym si? nie dato zywoptoeiku u
I mnie przed domem wyrownad? Zonka tyle mnie juz o to prosita. Hmmm.
I - Hiv, batwanie, oddawaj DVD cos je z redakcji zabrat. - po wst?pnej euforii

I zwigzanej z nowymi zabawkami, Fenio przypomniat sobie cel catej tej pogoni.
- Chtopaki, a kto nas z tego dwiata teraz wyciggnie? - oprzytomniat Sciera, jak tylko

I Hiv zaczgt si? macad, szukad ptytki i dciemniad, ze jej nie ma.

I - Jak zwykle. Feni... - rzucit Wiejski Gtupek i zatrzymat si? w pdt zdania. W koncu
I patrzyt wlasnie na Fenixa. - O psie jajca!

- Uwaga. Locuuusty! - nagle zabulgotat niespodziewanie jeden ze stojgcych w
I samych gatkach zotnierzy. - To my juz podzi?kujemy. Teraz wy jestescie Girsami.

1 Powodzenia!

I tyle ich widziano. Zg(red.)zi wiedzeni

przyzwyczajeniem z gry skoczyli za

ostony (Hiv skryf si? za kawatkiem

tektury, co wydawato mu si? dobrym
pomysfem). Ziemia zacz?ta si? trzgsd.

W koricu wywiercono tunel i spod
powierzchni wyskoczyty zdeformowane
maszkary.

- Nie no, znowu zle. To nie jest

Majorka! - rzucifa jeden z potworow.
- Pssst! Moze ich po cichu bokiem
wyminiemy... - sykngt do Fenixa Sciera.

W tym momencie Wiejski Gtupek
..przylegt po wojskowemu”, jak sam
myslat, plecami do swojej ostony. I stato

si? to, co musiato si? stad. Kawatek
tektury wywalit si? na ziemi?, a za nim z

hukiem poleciat Hiv.

-
1 tyle miata babcia kapeia, a dziadek

stonki w koronki - zaklgt szpetnie Fenio.

Locusci zawyli. Hiv z okrzykiem

..Hurrraa! Do atakuuu!!" zrobit dwa kroki

w przdd, po czym zawrdcit i pop?dzit

w drugg stron?. Fenio otworzyt ogieri.

Nie trafit, pociski przeleciaty nad
gtowami potworow. Sciera rozkr?cit

granat wymachowy... Zawirowat, cisngt

i wysadzit... ci?zarowk? zaparkowang

za jego plecami (tadunek wyleciat

mu od tego kr?cenia do tytu)! Locusci

popatrzyli po sobie, zacharkotali i ruszyli

na Zg(red)6w. W tym momencie pociski

wystrzelone przez Fenia dosi?gn?ty

staeji benzynowej, znajdujgcej si?

po przeciwnej stronie skrzyzowania.

Z impetem wbity si? w zaczepy

wielkiego zbiomika paliwa. Ten. nagle

uwolniony, poturlat si? prosto pod okop

przerosni?tych i zdeformowanych
kuzyndw Krecika. Zasyczat i... tyle!

Planeta ze swiata Gears Of War byto

sto lat n?kana wewn?trzng wojng, skgd

wi?c u licha miataby si? tarn znajdowad
benzyna? Locusci zarechotali i dali

susa, b?dgc tuz, tuz przed skamieniatym

Feniem i zzieleniatym Scierg...

- No, to czas ostatni raz powiedziec:

trzoda! - Naczelny cicho wymamrotat.
- Trzo... - Fenio postanowit przyjgd to z

godnoscig.

- Jeeeeebuuut! - waln?ta wysadzona
wczedniej ci?zarowka, ktdra teraz spadta

prosto na zaslinione tby potwordw.
- Co tu jest z tymi spadajgcymi rzeczami?

Zawsze w ostatnim momencie?!

- Scierwus podrapat si? po gtowie.

- Taka fizyka. Efekciarska. Programed poszaleli

- Fenio odpart ze stoickim spokojem.

Na te stowa, zza budynkdw, wytonit si? Hiv. A za

nim... pot?zny Berserker, czy wtasciwie ona, pani

Berserkerowa (nie mylid z Begerowg, choc uroda

podobna). Wielki, rozrywajgcy wszystko, ale slepy

drapiezea podgzat za redakcyjnym Oszotomem.
P?katy budynki, chodniki i kwiaty (kurde, skgd w
GoW kwiaty, sam nie wiem). Hiv czymd jg wabit.

- Zgtupiat do reszty - Sciera przecierat oezy.

- Odsieeeecz! - rykng Hiv, kiedy zobaezyt kompandw. I

- Nawet Locudci si? jej bojg. Ale ona podgza za

naszym DVD! Zbajerowatem jg, ze na nim wystgpi.

Przeciez kazda babka chce mied wtasng ptyt?

- Shakira, Britney, Paris... Wiecie MTV, stawa i takie

tarn. Berserkerowa tez. Nawet wybrata pseudonim.

Berbrodka, hte, hte!

Hivior zamachat potworzyey ptytkg przed nosem,
ta si? uciszyta i ruszyt dalej. S?k w tym, ze nie byto

na kogo tego monstrum napuszczad. Lokusci padli

bowiem pod ci?zardwkg.
- No i co teraz? Moze jg do redakcji zabierzemy?

Starucha zawsze chciata mied kiciusia - zas?pit si?

Fenix.

Cod nagle jednak zadudnito, gruchn?to, poleciat

dym...

- Dzizas, tutaj tak caty czas? - Sciera powoli tracit

nerwy.

Na polu walki wytadowat wielki, mechaniczny stwdr.

Ktos siedziat na jego szczycie. Z przodu miat blach? I

z wygrawerowanym: General Room!
- Ty, cygan jakid! I to niby ma byd to, co czekam mnie I

w Gears Of War 2? - Hiv wydawat si? rozczarowany.
- A takiego!

Na te stowa cisngt w roomowskiego zabijak?

trzymang ptytkg DVD. Ta zawirowata i wbita mu si?

w czoto. Berserkerowa rzucita si? za nig z dzikim

rykiem.

- Ty, a ten kolo na tym pojezdzie, to nie jest czasem
Shiva? - Sciera wyt?zal wzrok.

- Ztapaf nowgfuch? - skomentowat Hiv, kiedy

wypuszczona maszkara byta juz u szczytu stalowego I

kolosa i gryzta klatk? kierowey.

- Patrzcie! Otwiera si? przejdcie. Wskakujemy! - rykngt

Fenix.

Przejdcie miato nawet tabliczk?: „To ja developer.

Won! Won! Ale juz. Przez was b?dziemy musieli

scenariusz zmieniad, bo nam twist fabularny

psujecie. A miato byd takie zaskoczenie..."

Ps. W redakcji Hiv obiecat, ze zatatwi cod w zamian
na nowe DVD. Ponod jakichd Xboxowych kontaktow

uzyje... No i kl?czed na grochu tez musiat! [Myszaq]

Pita


